
SREDA, 1. 4. 2020:  Zmaga zaveznikov  

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 poznaš odločilne bitke za prevrat v drugi svetovni vojni in jih znaš določiti s pomočjo zemljevida, 

 razumeš, zakaj je bilo leto 1942 prelomno, 

 poznaš potek sklepnih operacij pri osvoboditvi Evrope, 

 veš, kako se je končala vojna na Tihem oceanu, 

 oceniš posledice uporabe atomske bombe. 

 pojasniš pomen sodelovanja zaveznikov med vojno,  

 znaš navesti vzroke, ki so vplivali na oblikovanje protifašistične zveze ter poglavitne članice 

protifašistične zveze, 

 oceniš pomen atlanske listine. 

1. Danes najprej natančno preberi besedilo v učbeniku STR. 44 – 48.  Nato sledi spodnji povezavi do kviza, 

vnesi kodo in reši kviz. Želim ti veliko uspeha! 

Odpri povezavo:joinmyquiz.com  in vnesi kodo: 538376 

 Je šlo? Prosim, da mi po mejlu sporočiš, če si lahko rešil kviz ali si imel kakšne težave.

2. Sedaj pa prepiši ključne informacije v svoj zvezek: 

ZMAGA ZAVEZNIKOV 

1. Leta 1942 se ZDA, VB in SZ povežejo v boju proti silam osi. Pride do treh pomembnih 

bitk, ki pomenijo preobrat v vojni: 

 bitka pri Stalingradu (N-SZ) 

 bitka pri Midwayu (ZDA-J) 

 bitka pri EL-Alamein (N/I-VB) 

2. Zavezniki se julija 1943 izkrcajo na Siciliji, Italija kapitulira. 6. junija 1944 se zavezniki 

izkrcajo v Normandiji (DAN D) in prične se osvobajanje Francije, Belgije, Nizozemske.  

 

3. Zavezniki se 25. 4. 1945 srečajo na reki Labi. 9. 5. 1945 je vojna v Evropi končana.  

 

4. Japonci se ne predajo. Američani napredujejo proti Japonski s tehniko žabjih skokov » z 

otoka na otok«. 

 

5. ZDA avgusta 1945 odvrže na Hirošimo in Nagasaki dve atomski bombi. Japonska 

kapitulira. 

 

6. Druga svetovna vojna se konča.  

https://quizizz.com/join?gc=538376


PETEK, 3. 4. 2020:  Posledice 2. svetovne vojne 

1. Samostojno razmisli: Koliko žrtev je po tvoje zahtevala 2. sv. vojna? Kaj se je dogajalo po koncu vojne? 

 

2. Sedaj glasno preberi besedilo UČB. STR. 49, 50. Ne pozabi na droben tisk ob strani in slike. 

 

3. V zvezek zapiši naslov Posledice 2. svetovne vojne, nato v zvezek prepiši vsa spodnja vprašanja. 

Odgovarjaj v celih povedih. 

 

 

Druga svetovna vojna je bila spopad, ki je povzročil največ žrtev in uničenja v zgodovini. Najbolj 

prizadeti sta bili Evropa in Japonka. Analiziraj tabelo UČB. STR. 49 in odgovori na vprašanja. 

 Katera država je imela največ vojaških žrtev? Zakaj? 

 Katere države so imele veliko žrtev med civilisti? 

 Katera država ni imela civilnih žrtev? Zakaj? 

Opiši posledice druge svetovne vojne: 

Človeške posledice Materialne posledice Ostale posledice 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Po vojni so na mednarodnih sodiščih sodili vojnim zločincem. Največji proces je potekal v Nemčiji v 

Nürnbergu. 

 Pojasni, zakaj v Nürnbergu niso sodili vsem vodilnim nacistom. 

 Ali so zavezniki ravnali prav, ko so sodili nacističnim voditeljem? Utemelji svoj odgovor. 

 

* Fotografiraj tvoj zapis v zvezku in mi ga do petka zvečer pošlji na elektronski naslov: 

suza.kosec@gmail.com! 

mailto:suza.kosec@gmail.com

