
5. TEDEN 

POMEMBNO OBVESTILO - SEMINARSKA NALOGA SLOVENCI MED OBEMA VOJNAMA 

Večina izmed vas ste mi že oddali seminarsko nalogo.  Kdor mi je še ni uspel oddati, naj to 

stori najkasneje do četrtka, 16. 4. 2020. Navodila za seminarsko nalogo so TUKAJ - 

SLOVENCI MED OBEMA VOJNAMA_seminarska. 

Pošljite mi jo na e-naslov barbara.jelenc@ossklm.si ali barb.jelenc@gmail.com. 

Lep pozdrav in ostanite zdravi! 

Barbara Jelenc 

9. B, C, D – ZGO, 14. 4.–17. 4. 2020 

Pozdravljeni! 

V tem tednu boste še naprej spoznavali gospodarske spremembe v 20. in 21. stoletju v 

poglavjih Kaj je povzročilo svetovno gospodarsko krizo  (učb., str. 71-

73)  ter Gospodarsko povezovanje po 2. svetovni vojni (učb., str. 74-75).  

1. ura 

V 1. uri boste prebrali poglavje Kaj je povzročilo svetovno gospodarsko krizo  (učb., str. 

71-73). Spoznali boste, kdo je oblikoval svetovni trg po 1. svetovni vojni, zakaj je prišlo po 

zlatih dvajsetih letih do svetovne gospodarske krize in kakšne so bile njene posledice ter kako 

je svet rešil veliko gospodarsko krizo. 

Najprej poslušajte glasbo, ki je zaznamovala takratni čas (Duke Ellington). 

Nato preberite KDO JE OBLIKOVAL SVETOVNI TRG PO VOJNI, str. 71, ter rešite v DZ, 

str. 50, nal. 1, 2. 

Preberite VZROKI IN POSLEDICE SVETOVNE GOSPODARSKE KRIZE, str. 71, 72, ter 

rešite v DZ, str. 50, 51, nal. 3-5. 

Na koncu preberite še KAKO JE SVET REŠIL VELIKO GOSPODARSKO KRIZO, str. 73, 

ter rešite v DZ, str.  51, nal. 6. 

Rešitve preverite TUKAJ, (str. 50, 51). 

Oglej si še PPT razlago TUKAJ. 

V zvezek napišite povzetek snovi: 

1. Prva svetovna vojna je ZDA omogočila, da so postale industrijska velesila. 

Zapravljati denar za lagodno življenje in zabavo je postala poglavitna dejavnost 

Američanov. 

file:///C:/Users/Janko%20Jelenc/Desktop/Barbara/Šola/šolsko%20leto%202019_2020/ZGO%209/SLOVENCI%20MED%20OBEMA%20VOJNAMA_seminarska.docx
file:///C:/Users/Janko%20Jelenc/Desktop/Barbara/Šola/šolsko%20leto%202019_2020/ZGO%209/SLOVENCI%20MED%20OBEMA%20VOJNAMA_seminarska.docx
https://www.youtube.com/watch?v=cb2w2m1JmCY
http://daljavaosmesto.splet.arnes.si/files/2020/04/RP-9-DZ-2014-resitve.pdf
file:///C:/Users/Janko%20Jelenc/Desktop/Barbara/Šola/šolsko%20leto%202019_2020/ZGO%209/24.%20Kaj%20je%20povzrocilo%20svetovno%20gospodarsko%20krizo.pptx


2. Velika gospodarska kriza je izbruhnila leta 1929 in je v najhujši obliki trajala do 

1933. Propadle so številne banke, denarni zavodi in podjetja kar je povzročilo 

veliko brezposelnost. Kriza se je razširila tudi v Evropo in v mnogih državah 

povzročila politično in družbeno nestabilnost. 

3. Države so se bolj ali manj uspešno spopadale s krizo. Eden najuspešnejših programov 

je bil New Deal ameriškega predsednika Roosevelta. 

2. ura 

V 2. uri boste prebrali poglavje Gospodarsko povezovanje po 2. svetovni vojni  (učb., str. 

74-75). Spoznali boste gospodarske razmere po 2. svetovni vojni ter takratno gospodarsko 

povezovanje po svetu in v Evropi. 

Najprej preberite GOSPODARSKE RAZMERE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI, str. 74, ter 

rešite v DZ, str. 52, nal. Nato preberite GOSPODARSKO POVEZOVANJE PO SVETU ter 

GOSPODARSKO POVEZOVANJE V EVROPI, str. 74, 75, ter rešite v DZ, str. 52, nal. 2. 

Rešitve preverite TUKAJ, (str. 52). 

Oglej si še PPT razlago TUKAJ. 

V zvezek napišite odgovore na spodnja vprašanja, ki so povzetek snovi: 

DELOVNI LIST 

1. Opiši gospodarske razmere po drugi svetovni vojni? 

2. Kako je vojna vplivala na gospodarsko in politično moč ZDA? 

3. Kakšen je bil gospodarski razvoj v zahodni Evropi v drugi polovici 20. stoletja? 

4. Kakšen je bil gospodarski razvoj v nekaterih danes vodilnih azijskih državah? 

5. Zakaj se je svet gospodarsko povezoval? 

6. Katere pomembne mednarodne organizacije so bile ustanovljene? 

7. Kako so se gospodarsko povezovale evropske države? 

8. Članica katerih gospodarskih združenj je tudi Slovenija? 

Odgovore mi pošljite na e-naslov barbara.jelenc@ossklm.si ali barb.jelenc@gmail.com do 

petka, 17. 4. 2020, zvečer. 
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