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1) Odgovori na vprašanja  s celimi stavki - odgovore napiši pod naslov 

Dogovori med zavezniki. 
- Kaj pomeni, da so zavezniki oblikovali protifašistično zvezo? 

- O kateri vojaški operaciji se dogovorijo leta 1943 na Teheranski konferenci? 

- Zakaj misliš da je prišlo do nasprotij med Churchillom in Stalinom? 

- Kateri današnji mednarodni svetovni organizaciji so zavezniki postavili temelje že med 

drugo svetovno vojno? 

- Da bi se v prihodnje izognili »moriji brez primere«, so se zavezniki že na medvojnih 

konferencah dogovarjali o taki ureditvi povojnega sveta, ki bi zagotavljala mirno 

življenje. Kakšne določila bi na njihovem mestu sprejel ti? 

- Med glavnimi vojnimi cilji zaveznikov je bilo kaznovanje vojnih zločinov. Ko je bilo 

skladno s sklepom potsdamske konference ustanovljeno Mednarodno vojaško sodišče 

za vojne zločine, so se začeli sodni procesi proti vodilnim vojnim zločincem in 

zločinskim organizacijam. Navedite en proces proti najvidnejšim vojnim zločincem v 

eni od poraženih držav trojnega pakta in ga kratko opišite. Označite pomen takih 

procesov. 

Odgovori mi pošljite po e-pošti (lahko preslikane iz zvezka) do petka 

3.4.2020.!! 

 

2) Poglej si posnetek: 
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/1471 (o OZN)  

 

3) V učbeniku preberi temo z naslovom Posledice 2. svetovne vojne. Katero 

posledico bi izpostavil. 

 

4) Razmisli o naslovu predstavitve – čas je samo še do ponedeljka 30.3.2020, 

naslov mi pošljite po e-pošti. 

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. 

Kdor naslova ne bo izbral, mu bom le-tega izbrala sama. Naslov je dodan 

na moj seznam, ko ga potrdim (odgovorim, da je naslov v redu).  

 

Navodila za izdelavo predstavitve imate v drugi prilogi na spletni strani.  

https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/1471

