
Drage učenke, dragi učenci!

Pred vami je delovni zvezek, s katerim boste
lahko utrdili in poglobili učno snov. Namenjen
je učencem devetih razredov devetletne, pa tudi
osmih razredov osemletne osnovne šole. Še
posebno bo dobrodošel vsem, ki se boste odločili
za eksterno preverjanje znanja ob koncu
osnovnega šolanja. 

Vaje in naloge, ki jih boste reševali, niso
neposredno vezane na učno snov v obstoječih
učbenikih, ki jih uporabljate pri pouku
zgodovine v osmem in devetem razredu. Vsebina
celotnega delovnega zvezka  je namreč prilago-
jena in usklajena tako, da boste utrdili osnovno
znanje zgodovine 20. stoletja, ko bo učitelj(ica)
v skladu z učnim načrtom predeloval(a) z vami
učno snov.

Potrudili sva se, da vam bodo vaje in naloge
skupaj s slikovnim gradivom in besedilnimi
odlomki zanimive in da si boste z njihovo

pomočjo zapomnili to in ono pomembno
zgodovinsko spoznanje ali dejstvo. Vsem tistim,
ki se želite v zgodovino še bolj poglobiti, sva
namenili vprašanja, obarvana svetlo modro. 

Naloge boste lažje reševali, če boste poleg učitel-
jeve razlage uporabljali tudi zgodovinske vire o
20. stoletju, predpisane atlase, učbenike in
drugo strokovno literaturo, ki jo dobite v šolskih
in drugih knjižnicah. Viri, iz katerih sva črpali
besedilno in slikovno gradivo - da vas vpeljuje in
vam omogoča lažje predstavljanje zgodovinskih
dogodkov, so navedeni na seznamu na koncu
delovnega zvezka. Viri besedil in kart pa so
navedeni tudi pod samim besedilom ali
zgodovinsko karto, da jih boste tudi sami znali
poiskati. 

Upava, da boste vajam in nalogam kos ter da se
boste z veseljem seznanjali z našo skupno
(bližnjo) preteklostjo.

Avtorici
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1. Kdaj je bilo izseljevanje iz Evrope v ZDA največje?

2. Navedi tri vzroke izseljevanja.

3. Kaj sta znanstvenika odkrila?

4. Razmisli, kako je njuno odkritje vplivalo na razvoj
človeštva.
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PRELOM STOLETJA

1. ZNANOST IN TEHNIKA 
NA PRELOMU STOLETJA

Slika 1

Na začetku 20. stoletja je priseljevanje v Združene

države Amerike doseglo svoj vrhunec. Revni, lačni in

zatirani (plačevanje zemljiške odveze, davkov, izguba

zaslužka z domačo obrtjo in prevozništvom) so stoti-

soči odhajali iz Južne Evrope, Avstro-Ogrske, z

Balkanskega polotoka in Italije …

(Weber-Novak, 20. stoletje v zgodovinskih virih, besedi in slikah, Ljubljana, 1996, str. 10)

Slika prikazuje znanstvenika Pierra in Marie Curie.  

Slika 2



5. Prvo avtomobilsko tovarno s tekočim trakom za
proizvodnjo avtomobilov je ustanovil (obkroži pravilni
odgovor):

a) W. Wright

b) H. Ford 

c) G. Daimler. 

1. Evropske države so imele pred začetkom 1. svetovne
vojne kolonije v Afriki in Aziji.

a) Zakaj je bil boj za nove kolonije eden od vzrokov za
svetovni spopad?

2. a) Napiši imena držav centralnih sil:

b) Napiši imena držav antantnih sil:

3. Opiši politično podobo Evrope na začetku 20. stoletja.

4 Prelom stoletja

Tehnološki razvoj je sprožil preobrat v prometu.

2. NA POTI K SVETOVNI VOJNI

Slika 3

Slika 4

Slika 5

ANTANTNE IN CENTRALNE SILE



1. Opiši dogodek, ki se je zgodil leta 1914 v Sarajevu.

2. Kako se je na atentat odzvala Avstro-Ogrska?

1. Prva svetovna vojna, ki se je začela leta 1914, se je
bíla na štirih velikih bojiščih.   
Napiši imeni dveh nasprotnih si držav v spopadih:

a)  na zahodni fronti 

b)  na vzhodni fronti

Prelom stoletja 5

3. POVOD ZA VOJNO 

Avstro-Ogrska je v Bosni in Hercegovini priredila

velike vojaške vaje, ki se jih je udeležil tudi

prestolonaslednik Franc Ferdinand. V Sarajevu je na

Vidov dan, 28. junija, 1914 Franca Ferdinanda in nje-

govo ženo ustrelil atentator Gavrilo Princip. To je bil

povod za prvo svetovno vojno.

4. BOJIŠČA V VOJNI

Slika 6

Slika 7

EVROPA V PRVI SVETOVNI VOJNI



2. Oglej si sliko in razloži, kaj je pozicijska vojna.

3. Med prvo svetovno vojno se je bíla ena sama velika
pomorska bitka.

a) Kdaj in kje se je bíla ta bitka?

b) Kateri dve državi sta se spopadli v tej bitki?

c) Kakšne so bile posledice tega spopada za nemško lad-
jevje?

1. Pozorno preberi besedilo in odgovori na vprašanja.

a) Zakaj se je moral car Nikolaj odpovedati prestolu?

b) Zakaj dvovladje ni dolgo trajalo?

2. Katere tri sklepe je sprejel drugi vseruski kongres sovje-
tov?

6 Prelom stoletja

5. OKTOBRSKA REVOLUCIJA

Zaradi splošnega nezadovoljstva in velikih nemirov

se je moral sredi marca 1917 ruski car odpovedati

prestolu. Medtem ko je buržoazija sestavila začasno

vlado, pa so delovni ljudje po tovarnah, vaseh in v

vojski ustanavljali sovjete. To dvovladje pa ni dolgo

trajalo, saj so bile težnje ljudskih množic povsem dru-

gačne od teženj nove vlade pod predsedstvom

Aleksandra Kerenskega. 

(Zgodovinska čitanka za 8. razred OŠ, DZS, 1986, str. 13)

Slika 8
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3. Zakaj so evropske države podprle kontrarevolucijo v
Sovjetski zvezi?

1. Pojasni vzroke za vstop ZDA v prvo svetovno vojno.

1. Kje so podpisali premirje med Nemčijo in Francijo?

2. Kdaj se je končala prva svetovna vojna?

3. Kaj je brezpogojna nemška kapitulacija povzročila v
Nemčiji v naslednjih desetletjih?

Prelom stoletja 7

6. VSTOP ZDA V VOJNO

Nemški podmorniški napadi so se začeli s potopitvi-

jo potniške ladje »Lusitanije« 7. maja leta 1915. Pri

tej potopitvi je utonilo tudi 19 ameriških državljanov.

Poznejši še številnejši podmorniški napadi na amer-

iško ladjevje so ameriško-nemške odnose pripeljali v

hudo krizo, nazadnje pa do vstopa ZDA v vojno. 

(Weber-Novak, 20. stoletje v zgodovinskih virih, besedi in slikah, Ljubljana, 1996, str. 33)

7. ZLOM CENTRALNIH SIL

4. Kakšna je razlika med pozicijsko in totalno vojno?

Slika 10
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1. Opiši trpljenje vojakov na frontah.
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Enajst mož je štel naš napadalni

oddelek, enajst na smrt obsojenih.

Molče smo korakali po zveznem

jarku v sprednjo črto. Tu smo

radovedno opazovali sovražno posto-

janko, ki je bila kakih dvesto korakov

niže. “V naskoku uničiti sovražno

strojnico. Napad naj bi izvršili naglo,

s presenečenjem ...,” tako se je glasil

ukaz našemu oddelku. Toda kdo naj

pod točo svinčenk doseže sovražni

jarek — predaleč je? Kdo naj preko-

rači italijanske še skoraj nedotaknjene žične ovire?

Zavili smo v bližino kaverne, kjer smo čepe — tako

nizka je bila — preždeli noč in čakali na prihodnji dan.

(Radar, oktober, 1977)

8. ŽIVLJENJE VOJAKOV IN CIVILNEGA 
PREBIVALSTVA MED PRVO SVETOVNO 
VOJNO

Stoletje vojn

Slika 12
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2. Na podlagi zgornjega besedila in slikovnega gradiva
opiši trpljenje civilnega prebivalstva med prvo svetovno
vojno. 

Prelom stoletja 9

Popoldne je sedel pri materi in ji pustil, da je

neprestano govorila. Vsak dan iste tožbe in iste skrbi.

Ali misliš, da še dobim kapljico mleka? Že ob štirih

zjutraj sem se postavila v vrsto in čakala. Vzela sem

stol s seboj in sede zaspala. Ko pa sem bila na vrsti,

ni bilo več mleka.

Oče ima zdaj službo nočnega čuvaja. Zasluži vsaj

nekaj kron. Mama ima otekle noge. Zdravnik je

rekel, da je to vojni pojav. Moj brat Emil je v Teplicah

v bolnišnici. Malarijo ima. Bila sem pri njem. Rekel je,

da ima malarijo veliko vojakov, ki so bili v Srbiji …

(Weber-Novak, 20. stoletje v zgodovinskih virih, besedi in slikah, Ljubljana, 1996, str. 50) Slika 14

Slika 15



3. Oglej si grafikona in ugotovi, koliko je bilo vojnih žrtev, ter
primerjaj število žrtev med enim in drugim taborom.
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