
Kateri dogodek označuje začetek druge
svetovne vojne?

Kako se je Jugoslavija vse do leta 1941
izmikala vpletenosti v vojno?

Zakaj je bilo za Hitlerja izredno pomembno, da
je imel nadzor nad državami Jugovzhodne
Evrope? 

NAJPREJ JE VLADA V BEOGRADU POSKUŠALA OHRANITI NEVTRALNOST.
NEMČIJA STOPNJUJE PRITISK SAJ SI ŽELI, DA BI SE TUDI JUGOSLAVIJA PRIKLJUČILA SILAM OSI.
NA PRIMER OB NEMŠKEM NAPADU NA FRANCIJO SO BILI PRISOTNI VOJAŠKI OPAZOVALCI IZ
JUGOSLAVIJE IN ŠE NEKATERIH DRŽAV, KOT DA BI ŠLO ZA NAVADNE VOJAŠKE VAJE! Sporočilo je bilo
očitno:"to tudi vas čaka, če ne pristopite k paktu".  

Tako je tudi Jugoslavija pristopila k trojnemu paktu 25. marca 1941. V Jugoslaviji pride do demonstarcij, pristopu
nasprotuje tudi velik del vojske, ki je pod vplivom britanskih tajnih služb.

Hitler, ki sepripravlja za napad na SZ se želi pred tem zavarovati pred morebiznim napadom v hrbet nemške vojske 
iz Jugovzhodne Evrope.
Glej učbenik str. 120 - zadnji odstavek. 

V naslednjem poglavju boš pregledal, kako so Slovenci doživeli in preživeli drugo svetovno vojno.



SLOVENCI med drugo svetovno vojno - učb.str.
129- 133 - prva ura v tem tednu

Aprilska vojna in posledice

- na dana NAPADA - in danes je? 

- SMERI NAPADA

- RAZkosanje slovenskega med okupatorje
  

Najprej bodi pozoren na: 
str. 129-130



Slovenija je bila v celoti okupirana 11. aprila.

Načrt za razdelitev ozemlja so pripravili Nemci.

Primerjaj zemljevida in poskušaj utemeljiti trditev.

Kako imenijemo označeno območje, ki je ostalo znotraj
nemškega okupacijskega območja?



Kakšen je bil odnos okupatorja do Slovencev.

Nemška okupacijska politika je bila najbolj
nasilna. Takoj so začeli s poboji, izganjanjem
Slovencev in nasilno germanizacijo. učb. 131

Italijani so sprva manj nasilni. Dovoljujejo
kulturno avtonomijo in lastno upravo na občinski
ravni.  učb. 132

Madžari uporabljajo podobne metode kot Nemci.
Odpravili so slovensko besedo, upravo
in vse narodne organizacije. Izganjati so pričeli
slovenske izobražence in narodno zavedne ljudi.  
učb. 133

ZAKAJ TAKŠEN ODNOS DO NARODA LAHKO 
OZNAČIMO KOT RAZNARODOVALEN?

NAREDI ŠE POVZETEK NA STRANI 134



Kakšen je bil odziv Slovencev na okupacijo? 

MEŠČANSKI TABOR 

Počakati na preobrat v vojni in nato na strani
zaveznikov nastopiti proti sovražniku. Po vojni 
pa državo preurediti v pravičnejšo demokratično
državo.

GRADIVO ZA NASLEDNJO URO: 9. 4. po urniku, strani 135 -137 do 6. naloge



Delavski tabor

Delavski tabor predstavlja stranka, katere
delovanje je v Kraljevini Jugoslaviji že
desetletje pred izbruhom vojne prepovedano. 

Za katero stranko gre?

Kako na to stranko gledajo meščanske stranke?



Ustanovitev Protiimperialistične fronte
slovenskega naroda - 27. april 1941

Naštej ustanovne skupine Osvobodilne
fronte.
 
Kako imenujemo program Osvobodilne fronte?

Pojasni vsebino programa OF.

ODGOVORI ŠE NA VPRAŠANJA 4,5, IN 6 NA STRANI 137


