
Koliko jajc na teden bi ti dobil/a junija 1945?Koliko jajc na teden bi ti dobil/a junija 1945?

Kaj lahko sklepaš iz pričujočega vira?Kaj lahko sklepaš iz pričujočega vira?

PRI PREDMETU geografija - 8, NAJDEŠ DATOTEKO Oddaja nalog,
oglej si jo in oddaj Virtualno ekskurzijo na ustrezno mesto v spletni
učilnici. 

Nalogo, mi prosim,praviloma ne pošiljate na moj elektronski naslov.   



SLOVENCI V SOCIALISTIČNI JUGOSLAVIJI - značilnostiSLOVENCI V SOCIALISTIČNI JUGOSLAVIJI - značilnosti
gospodarskega razvoja - UČB. STR. 161-169gospodarskega razvoja - UČB. STR. 161-169

Obdobje neposredno po končani vojni je obeležilo splošnoObdobje neposredno po končani vojni je obeležilo splošno
pomanjkanje.pomanjkanje.

Obnova porušeneObnova porušene
domovinedomovineKonec večletne krvave vojne je ljudi navdal z optimizmom inKonec večletne krvave vojne je ljudi navdal z optimizmom in
navdušenjem. Najprej so morali obnoviti porušeno domovino, še prednavdušenjem. Najprej so morali obnoviti porušeno domovino, še pred
zimo poskrbeti za stanovanjske in javne prostore, obdelati polja,zimo poskrbeti za stanovanjske in javne prostore, obdelati polja,
obnoviti industrijske obrate, elektro omrežje, rudnike in prometneobnoviti industrijske obrate, elektro omrežje, rudnike in prometne
povezave.povezave.



GOSPODARSKI RAZVOJ NAČRTUJE DRŽAVAGOSPODARSKI RAZVOJ NAČRTUJE DRŽAVA

Po osvoboditvi je oblast uvedla zaradi splošnegaPo osvoboditvi je oblast uvedla zaradi splošnega
pomanjkanja:pomanjkanja:
- sistem racionirane preskrbe;- sistem racionirane preskrbe;
- najprej prisilni nato pa obvezno prodajo - najprej prisilni nato pa obvezno prodajo 
  kmetijskih pridelkov državi;  kmetijskih pridelkov državi;



AGRARNA REFORMA IN NACIONALIZACIJAAGRARNA REFORMA IN NACIONALIZACIJA

PETOLETKAPETOLETKA

BISTVO OBEH UKREPOV BOŠ SPOZNAL S POMOČJO BESEDILA V
UČBENIKU NA STRANEH 162-163. PREBERI IN ODGOVORI TUDI NA
VPRAŠANJA. 



SAMOUPRAVLJANJE - JUGOSLOVANSKA POSEBNOSTSAMOUPRAVLJANJE - JUGOSLOVANSKA POSEBNOST

Spor z Informbirojem - glej učbenik str. 166Spor z Informbirojem - glej učbenik str. 166



Vpliv gospodarske reforme na razvoj slovenskega gospodarstvaVpliv gospodarske reforme na razvoj slovenskega gospodarstva



GOSPODARSKE RAZLIKE MED REPUBLIKAMI SEGOSPODARSKE RAZLIKE MED REPUBLIKAMI SE
POVEČUJEJO, KREPITEV NACIONALIZMA POVEČUJEJO, KREPITEV NACIONALIZMA 



SPREMEMBE, KI JIH PRINESE NOVA USTAVA LETA 1974SPREMEMBE, KI JIH PRINESE NOVA USTAVA LETA 1974


