
Devetošolci pozdravljeni! 

Upam, da ste praznike preživeli lepo. Verjamem, da ste okusili velikonočne dobrote in se spočili od 

šolskih obveznosti.  

Sedaj pa bomo nadaljevali z našim delom. Počasi, kot se za po-praznično obdobje spodobi       

Kogar zanima pomembna obletnica: 30 let prvih demokratičnih volitev na Slovenskem in dogajanje pred 

toliko leti (predstavitve kandidatov, soočenja ..), si lahko dodatne informacije ogleda tukaj in tukaj. 

 

GOSPODARSKI RAZVOJ SLOVENSKEGA DELA DRŽAVE 

HITER INDUSTRIJSKI RAZVOJ: slovenski del je bil znotraj Kraljevine SHS najbolj industrijsko razvit. Imel je 

dobro razvito infrastrukturo (železnice, telegraf, telefon -večja mesta; električna napeljava). Splošna 

izobraženost prebivalstva je bila visoka. V slovensko industrijo in banke so vlagali tujci (Avstrijci, Čehi, 

Francozi, Angleži). Slovenskemu delu se je po združitvi s Kraljevino Srbijo odprl velik jugoslovanski trg. 

Najhitreje so se v tem času razvijale: tekstilna, lesna, kovinska in papirna industrija. 

IZVOZ KMETIJSKIH IN UVOZ INDUSTRIJSKIH IZDELKOV: sprva je Slovenija največ trgovala z Avstrijo. 

Jugoslavija je izvažala predvsem kmetijske pridelke in živino ter surovine. Uvažala pa je največ industrijske 

izdelke ter surovine in polizdelke.  

KMETIJSTVO PREŽIVLJA VEČINO PREBIVALSTVA: večina ljudi je živela od kmetijstva. Zaradi majhne posesti, 

ki ni omogočala preživetja vsem, so se ljudje izseljevali v tujino (ZDA, Nemčija, Argentina, Francija) in 

industrijska mesta. Zaradi sprememb po nastanku nove države (spremembe meja,  cenejši kmetijski 

pridelki, velika gospodarska kriza ..) so se kmetje začeli zadolževati. Delno se je stanje izboljšalo z odlogom 

dolgov konec tridesetih let. Pomagala jim je tudi kmetijska pospeševalna služba.  

 

            

Vovbre 1919 -vojaki pri košnji trave                                    vabilo slovenskim izseljencem 

 

RAZVOJ SLOVENSKE ZNANOSTI IN KULTURE 

ŠOLSTVO NA SLOVENSKEM: šolstvo na Slovenskem je bilo v okviru Avstro-Ogrske slabo razvito v okviru 

Kraljevine SHS pa z najbolj urejeno mrežo OŠ in SŠ ter 90% pismenostjo. Slovenščina je bila v času 

monarhije zapostavljena (izjema Kranjska in nižji razredi) v novi državi postane slovenščina obvezen učni 

jezik. Za Slovence v Italiji (rapalska meja) in Avstriji (Koroška) je bila slovenščina ukinjena, prepovedana ali 

zapostavljena! V šole in gimnazije je v Kraljevini hodilo vse več deklet. Odprli so mnogo novih šol ter 

izboljšali pouk z manjšim številom učencev na razred. 

http://www.muzej-nz.si/si/izobrazevanje/1358
https://www.rtvslo.si/slovenija/30-let/koscki-sestavljanke


OBLIKOVANJE SLOVENSKEM ZNANOSTI: decembra 1919 je bila v Ljubljani ustanovljena slovenska univerza 

(zbrala je mnoge slovenske znanstvenike iz Avstro-Ogrske monarhije). Leta 1938 je bila ustanovljena 

Akademija znanosti in umetnosti. Za znanost so skrbeli tudi muzeji in strokovne knjižnice. 

RAZMAH SLOVENSKE KULTURE: Slovenci so dobili 2 državni gledališči (Ljubljana, Maribor), visoko šolo za 

glasbo v Ljubljani. Narodno galerijo so vzdrževali zasebniki in mesto Ljubljana. Slovenski umetniki so 

doživljali ustvarjalni razcvet. 

           

Akademija znanosti in umetnosti                                                     Narodna galerija 

               

Igralka Ida Kravanja – Ita Rina           telovadec Leon Štukelj                        arhitekt Jože Plečnik      

Obe poglavji si še enkrat preberi iz učbenika!  

Ob zaključku tematskega sklopa 4 bom pripravila naloge in vprašanja s katerimi boš predelano učno snov 

utrjeval in ponavljal ter se tako pripravljal tudi na ocenjevanje znanja.  

Tisti, ki ste že razmišljali, da bi pripravili predstavitev/nastop posamezne narodne – slovenske vsebine 

20./21. stoletja ga kar pripravite. Upoštevajte kriterij, ki smo ga imeli pri pouku. Kriterij je objavljen na 

šolski spletni strani, lahko si ga pogledate tukaj.  

Kako bo  z ocenjevanjem in predstavitvami/nastopi boš pravočasno obveščen. 

Večina vas je nalogo za zgodovino že opravila, posamezniki, ki tega še niste naredili, jo naredite in čim prej 

pošljite na renata.lesar@sola.velike-lasce.si.  

 

OSTANI ZDRAV!  Renata LH 

http://www.ptrubar.si/predmetna-stopnja/druzboslovje/
mailto:renata.lesar@sola.velike-lasce.si

