
 

DRUŽBA 

Petošolci, v preteklem tednu ste spoznali, kako so na našem ozemlju začeli 

tiskati prve knjige. Nekaj ste se naučili o Primožu Trubarju in kakšno 

pomembno vlogo je imel pri tem, da so Slovenci začeli brati in pisati v 

slovenskem jeziku. To je bilo pred 500 let. 

V tem tednu bomo spoznali preteklost Slovencev pred 100 leti. Takrat smo 

doživeli kar dve svetovni vojni. 

 

V te in naslednjem tednu bomo spregovorili bomo o: 

PRVI IN DRUGI SVETOVNI VOJNI 

 

1. Odprite učbenike za družbo na strani 99 in 100 in si snov: Prva in druga 

svetovna vojna, preberite. 

2. Oglejte si kratek film, ki so ga predvajali na infodromu: 

https://www.youtube.com/watch?v=7962PFxv3vU 

 

3. Nato si PREBERITE še ta zapis: 

PRVA SVETOVNA VOJNA 

 

Mir je velika vrednota za vsakega človeka in 

za družino. Vojna je razdejanje v najglobljem 

pomenu. 

 

Strahote dveh svetovnih vojn so zajele tudi 

ozemlje današnje Slovenije in močno 

zaznamovale življenje ljudi. Spomin je še 

marsikje živ in boleč 

 

 

 

 Slovenci so PRVO SVETOVNO VOJNO dočakali v državi Avstro-Ogrski. Vojna se   

je začela leta 1914 in je trajala do leta 1918. 

https://www.youtube.com/watch?v=7962PFxv3vU


 

 

Slovenski fantje so se leta 1915 morali bojevati v avstrijski armadi. Čez primorske 

pokrajine je potekalo tudi bojišče – SOŠKA FRONTA – ob reki Soči, kjer se je 

bojevala avstrijska vojska nasproti italijanski. 

Boji na soškem bojišču so se 

pričeli maja 1915 in so trajali dve 

leti in pol. 

 

 

 

 

Ti boji so na obeh straneh ( italijanski in avstro-ogrski ) terjali veliko žrtev. Padlo je 

okoli 200 000 vojakov različnih narodnosti, med njimi tudi Slovenci. 

 

Slovenci so občutili vojno različno. Črno obrobljeni telegrami so sporočali smrt sina, 

moža, brata, očeta, v mestih so trpeli pomanjkanje hrane, mnogi so morali zapustiti 

svoje domove. 

 



 

 

Ko se je po štirih letih vojna končala, je bilo prebivalstvo izčrpano, pokrajina je bila 

opustošena, marsikje so se širile hude bolezni. 

 

V prvi svetovni vojni in takoj po njej   ( bolezni ) je izgubilo življenje 20 milijonov ljudi. 

Ta vojna je prizadela mnoge slovenske družine, saj je veliko mož in fantov padlo na 

raznih frontah v Evropi, največ v Galiciji. 

 

4. Odgovori na vprašanja o prvi svetovni vojni, pomagaj si z učbenikom za 

družbo in zgornjim zapisom, odgovore zapiši v zvezek. 

 

1. Koliko svetovnih vojn se je odvijalo na našem ozemlju v zadnjih 100 letih? 

2. Kakšno bojevanje je značilno za prvo svetovno vojno?      

3. Kako se je imenovala fronta, ki je potekala na zahodnem delu Slovenije?  

4. Kje so bili prebivalci iz Soške doline v času soške fronte?   

5. Kdo je vodil prvo svetovno vojno – katere države so se bojevale?  

6. Poišči na evropskem zemljevidu Galicijo in opiši kje je! 

 

Naslednji teden nadaljujemo z učenjem 2. svetovne vojne. 

 


