
naslov za vprašanja: natasha.kragelj@gmail.com 

Predmet: ZGODOVINA 

razred: 9. A, B 

učna tema: 2. SVETOVNA VOJNA 

učne enote: POSLEDICE 2. SVETOVNE VOJNE 

NAVODILA ZA DELO V 5. TEDNU OD 14.4. – 17.4. 2020 

1)Dopolni svoj miselni vzorec, ki si ga izdelal  prejšnji teden. 

POSLEDICE 2. SVETOVNE VOJNE.  

1. opustošenje v Evropi 

- najbolj opustošena je Evropa 

- zelo prizadeta so nemška mesta zaradi zavezniške bombardiranja in sklepnih 

bojev (Berlin, Dresden) 

- zelo poškodovana tudi britanska mesta (London) 

- povojna obnova Evrope je na plečih žensk (moški so pomrli ali se šele vračajo 

domov) 

 

2. žrtve 
- vojna z ogromno žrtvami – okoli 60 milijonov 

- precej več žrtev med civilisti kot med vojaki (velika razlika s 1. svetovno 

vojno) 

- veliko žrtev na Japonskem zaradi uporabe atomskega orožja (takojšnje žrtve, 

posledice sevanja) 

 

3. obračun z vojnimi zločinci 
- ustanovijo se vojaška sodišča, na katerih sodijo za zločine med vojno (obtožbe 

genocida in zločinov proti človeštvu) 

- Nurnberški procesi: sodijo nacistom 

- Tokijski procesi: sodijo japonskim vojnim zločincem 

- sojenja zaradi sodelovanja z okupatorjem Petainu v Franciji, Mihailoviću v 

Jugoslaviji, Quislingu na Norveškem 

 

4. ustanovitev OZN 
- Organizacija združenih narodov 

- ustanovljena po koncu 2.svetovne vojne, da bi zaščitila red in mir v svetu 

- naslednica Društva narodov 

-ima oborožene sile Modre čelade  

 

5. migracije 
- ljudje bežijo pred posledicami vojne iz Evrope v Ameriko (Evropa je tudi v 2. 

svetovni vojni najbolj prizadeta – in Japonska) 

- selitve zaradi političnih režimov (iz SZ se selijo na zahod) 

- iskanje svojcev, ki so med vojno pobegnili iz Evrope 
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2) Izdelaj časovni trak, na katerem boš predstavil dogodke 2. svetovne 

vojne. Začni z 23.8.1939 (podpis pakta Hitler-Stalin), končaj s 2.9.1945 

(kapitulacija Japonske, konec vojne v svetu). Časovni trak mora biti dovolj 

dolg, da bo pregleden, saj je dogodkov precej. Svetujem, da si najprej iz 

belih listov naredite daljši trak. 

Na ta način boste dobili časovno predstavo o 2. svetovni vojni in si lažje 

zapomnili potek.  

 

Ko delo opravite, mi ga pošljite na e-naslov, najkasneje do 17.4.2020 do 

14.00 ure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z gornjo nalogo ali snovjo (bi 

potrebovali razlago), mi lahko: 

- pišete na mail: natasha.kragelj@gmail.com 

- pokličete na 031376741 

- ali me pokličete po Skaypu s klikom na povezavo: 

https://join.skype.com/invite/deK2rrsPqnhb 

 

23.8.1939 
Sporazum 
Hitler - Stalin 

2.9.1945 
Kapitulacija 
Japonske -
konec vojne 
v svetu 

Vmes pa veliko dogodkov ….. 
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