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REŠITVE PREJŠNJEGA TEDNA: Preveri svoje odgovore ter jih dopolni. 

PREOBRAT V VOJNI – leto 1942 

1. Zakaj leto 1942 imenujemo tudi prelomno leto 2. svetovne vojne? 

Leto 1942 je bilo prelomno leto druge vojne, saj so takrat zavezniki začeli 

zmagovati in prešli v napad. Sile osi so doživele prve večje poraze. 

2. Katere tri bitke pomenijo preobrat v vojni? 

bitka za Midway, bitka za Stalingrad in bitka pri El Alameinu 

3. Opiši vse tri bitke (Kje so potekale?, Kdaj?, Kdo se je boril?, Kdo je bil 

zmagovalec?). 

BITKA ZA MIDWAY: otok v Tihem oceanu blizu Pearl Harborja, junij 1942. 

Spopadeta se ZDA in Japonska. Gre za pomorsko bitko, v kateri je ZDA uspelo 

premagati Japonce, saj so prestregli japonske vojaške načrte. Po tej bitki je 

Japonska začela vojaško slabeti.  

BITKA ZA STALINGRAD: pomembno industrijsko mesto v SZ, avgust 1942 

– februar 1943. Spopadeta se SZ in Nemčija. Nemci so zavzeli že skoraj celotno 

mesto, vendar se mesto ni dalo. Potekal je boj za vsako hišo. Izčrpani Nemci so 

se predali.  

BITKA ZA EL ALAMEIN: Severna Afrika, vas v Egiptu, oktober – november 

1942. Spopadejo se nemško-italijanska vojska proti britansko-angleški. 

Zavezniki so močno porazili sile osi in jih prisilili k umiku iz severne Afrike.  

4. Kateri nemški general je vodil združeno italijansko-nemško vojsko v severni Afriki? 

Preberi o njem na strani 40 in zapiši, po čem si ga boš zapomnil. 

To je bil general Erwin Rommel. Vzdevek puščavska lisica. Uspešno se je boril 

že na soški fronti. Odličen poveljnik in strateg. Poznan po svojo dobrodušnosti 

in spoštljivem ravnanju do vojnih ujetnikov. Sodeloval pri neuspelem atentatu 

na Hitlerja 1944, zato je moral storiti samomor.  

 

 

SKLEPNE OPERACIJE 2. SVETOVNE VOJNE (med leti 1943 in 1945) 

Preveri svoj zapis s pomočjo PP, ki je priložen. 
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NAVODILA ZA DELO OD 23.3. – 27.3 2020 

Učne enota: Dogovori med zavezniki – nova učna snov 

1) Prepiši učno snov. 

DOGOVORI MED ZAVEZNIKI V 2. SVETOVNI VOJNI 

1. ATLANTSKA LISTINA – avgust 1941 

- na bojni ladji Prince of Wales 

- Churchill (ministrski predsednik VB) in Roosevelt (predsednik ZDA) 

- začetek oblikovanja protifašistične zveze 

- temelj listine o ustanovitvi OZN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TEHERANSKA KONFERENCA – februar 1943 

- veliki trije: Roosevelt, Churchill, Stalin 

- uskladitev vojaških načrtov za uničenje nemške vojske 

- dogovor o izkrcanju v Franciji 

- Titove partizane priznajo kot edino odporniško gibanje 

 

 
 

 

 

 

 

Roosevelt (z očali) in Churchill (s 

kapo) 
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3. JALTSKA KONFERENCA – februar 1945 

- veliki trije 

- dogovor o povojni ureditvi Evrope 

- pokažejo se nasprotja med Churchillom in Stalinom 

 
 

4. POTSDAMSKA KONFERENCA – julij 1945 

- Potsdam (Nemčija) 

- Stalin, Churchill, Truman (ZDA) 

- Roosevelta (umre aprila 1945) zamenja Harry Truman, ki je do Stalina nepopustljiv  

- nesoglasja velikih treh se poglabljajo 

- dogovor o sojenju nacističnim voditeljem na Nurnberškem procesu 

 

 

 

 

2) Razmisli o naslovu predstavitve – do ponedeljka 30.3.2020, naslov mi 

pošljite po e-pošti. 
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Tematika naj bo omejena na 20. stoletje, lahko se odločite za pomembne 

osebnosti ali dogodke, ki so zaznamovali to stoletje. Osebnosti naj bodo 

takšne, ki res predstavljajo nek prelom/posebnost na področju športa, 

glasbe, kulture, politike, … Tisti, s katerimi smo se že pogovarjali, mi 

vseeno napišite vaš naslov. 

 

 


