Slovenci in prva svetovna vojna
REŠITVE
1. a, b, c, e, f, g
2. Avstro-ogrska vlada je zahtevala:
• prepoved revij in časopisov, ki so sovražno pisali o Avstro-Ogrski
• razpustitev društev v Srbiji, ki so delovala proti Avstro-Ogrski
• da se iz javnega življenja umakne vse, kar spodbuja negativno AO propagando
• da zgubijo službo v vojski in upravi oficirji in uradniki, ki so se pregrešili v propagandi
proti monarhiji
• da Srbija sprejme sodelovanje cesarske in kraljeve vlade pri dušenju prevratov proti
monarhiji
• da cesarska in kraljeva vlada sodelujete pri preiskavi zarote, ki je bila 28. junija
• da se aretira osebe, ki so bile vpletene v zaroto, itd.
3. Ljudje so mobilizacijo in odhod v vojno sprejeli z navdušenjem in tesnobo hkrati.
4. Šok je predstavljalo novo orožje, s katerim so srečali vojaki neposredno na bojišču.
5. Značilno je bilo pozicijsko bojevanje, vojaki so se vkopali v jarke. To je bil življenjski prostor
vojakov. Tu so jedli, spali in se borili. Jarke so utrdili z vrečami peska. Med jarki je bila bodeča
žica, za žico pa nikogaršnja zemlja. Higienske razmere so bile slabe. Veliko nadlogo so vojakom
povzročale podgane, pa tudi uši. Izumili so periskop, s katerim so iz varnega kritja opazovali
nasprotnika.
6. b, d, f, g, i, j, k, l
7. a) centralne sile; b) ker so ji antantne sile ponudile več ozemlja
8. Antantne sile so Italiji obljubile četrtino slovenskega ozemlja, in sicer od črte po razvodju
Julijskih Alp, čez Mangart in Triglav ter do Idrije in Snežnika.
9. Soška fronta se je začela na dan razglasa, 23. maja 1915.
10. Simon Gregorčič
11. Vojak je potoval z vlakom.
12. Težave vojakov na soški fronti so bile: strah pred smrtjo, infekcije in bolezni, slaba saniteta,
slaba higiena, podgane in paraziti (uši, bolhe), velika žeja

13. Prebivalci so morali zapustiti svoje domove. Postali so begunci.
14. Oblasti so civiliste umaknile v notranjost dežele (Avstro-Ogrske in Italije) in jih naselile pri
sorodnikih ali svojcih. Druge so odpeljali v različna begunska taborišča.
15. a) ker je primanjkovalo delovne sile, saj je ok. 40 % moških odšlo v vojno; b) ženske so
prevzele moška dela in se začele zavzemati za svoje pravice
16. a) za nakup živila; b) maj 1918; c) sladkor; d) morali so jo kupiti; e) 1/8 kilograma (12,5
dag); f) ne, dobili so manj kot kilogram sladkorja na mesec
17. a, c, e, h
18. Jugoslovanski poslanci so zahtevali združitev Južnih Slovanov v monarhiji v avtonomno
enoto. Zahtevali so trializem.
19. Ker bi to gospodarsko in politično oslabilo monarhijo.
20. Z deklaracijskim gibanjem so Slovenci izkazali veliko podporo majniški deklaraciji in željo
po koncu vojne ter miru. Ženske so v podporo izjavi po vsem slovenskem ozemlju zbrale
približno 200.000 podpisov.

