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Katero orožje lahko naredi takšno uničenje?Katero orožje lahko naredi takšno uničenje?



HOLOKAVST  HOLOKAVST  



OKUPACIJA IN RAZKOSANJE Kraljevine JugoslavijeOKUPACIJA IN RAZKOSANJE Kraljevine Jugoslavije

Ne samo območje Dravske banovine, tudi drugi predeli
Kraljevine Jugoslavije so bili razdeljeni med različne 
okupatorje in njihove sodelevce. 

Tako so ustaši, z Paveličem na čelu, dobili samo
navidezno samostojno državo NDH. 



RAZKOSANJE DRAVSKE BANOVINERAZKOSANJE DRAVSKE BANOVINE



Danes bo govora o organizaciji oboroženega odpora proti
okupatorju in nadzoru nad njim.  

Snov se v učbeniku začne pod 6. nalogo na strani 137 in se konča
na strani 143. 

Najprej si odgovori na vprašanje:"Kakšen je bil odnos predstavnikov takratnih vodilnih političnih strank do okupacije 
                                                      in upora proti okupatorju"?

Nadalje bodi pozoren na naslednja vprašanja: 
- kako imenujemo organizacijo, ki načrtuje oborožen odpor;
- katere skupine so jo ustanovile;
- kdo ima ključno vlogo v tej organizaciji in kakšen je načrt za povojno obdobje; 
- kaj je v Osvobodilno fronto "prinesla" dolomitska izjava?

Zakaj so se ljudje prostovoljno vlkučevali v osvobodilni boj?

Zapiši prveoblike tega boja?

Kakšni so bili okupatorjevi povračilni ukrepi in kako so učinkovali?

Kje so nastajala prva večja osvobojena ozemlja?

Kaj se je zgodilo po kapitulaciji Italije?

V pomoč ti bo tudi spodnje besedilo. 



SLOVENSKI OSVOBODILNISLOVENSKI OSVOBODILNI
BOJBOJ
ZNAČILNOSTI IN POMEN ODPORNIŠKIHZNAČILNOSTI IN POMEN ODPORNIŠKIH
GIBANJ V DRUGI SVETOVNI VOJNI - učbenikeGIBANJ V DRUGI SVETOVNI VOJNI - učbenike
str. 78str. 78
Kdo organizira odpor protiKdo organizira odpor proti
okupatorju?okupatorju?

PRVE OBLIKE ORGANIZIRANEGA ODPORA:PRVE OBLIKE ORGANIZIRANEGA ODPORA:

- obveščevalna dejavnost- obveščevalna dejavnost
- sabotaže- sabotaže
- atentati- atentati
- propaganda (ilegalne tiskarne, radio Kričač)- propaganda (ilegalne tiskarne, radio Kričač)
  

Središče slovenskega narodnega upora je bilo doSredišče slovenskega narodnega upora je bilo do
pomladi 1942 v Ljublani, kjer se je nahajalo tudipomladi 1942 v Ljublani, kjer se je nahajalo tudi
vodstvo OF.vodstvo OF.

S krepitvijo upora se krepi tudi okupatorjevoS krepitvijo upora se krepi tudi okupatorjevo
nasilje.nasilje.

S pomočjo besedila v učbeniku na straneh 130-133S pomočjo besedila v učbeniku na straneh 130-133
ugotovi oblike okupatorjevega nasilja nad ugotovi oblike okupatorjevega nasilja nad 
civilnim prebivalstvom.civilnim prebivalstvom.



Italijani so Ljubljano obdali z bodečo žico in bunkerji. Vstop vItalijani so Ljubljano obdali z bodečo žico in bunkerji. Vstop v
mesto in iz mesta je bil strogo nadzorovan.mesto in iz mesta je bil strogo nadzorovan.

Kaj je bil glavni cilj tega okupatorjevega početja?Kaj je bil glavni cilj tega okupatorjevega početja?







KDO SO BILI PARTIZANI?KDO SO BILI PARTIZANI?

KAJ JE BILO ZNAČILNO ZA PARTIZANSKIKAJ JE BILO ZNAČILNO ZA PARTIZANSKI
NAČIN BOJEVANJA?NAČIN BOJEVANJA?



Kakšen cilj so imele okupatorjeve ofenzive?Kakšen cilj so imele okupatorjeve ofenzive?
(Pomagaj si z fotografijo in besedilom v(Pomagaj si z fotografijo in besedilom v
učbeniku na strani 99.)učbeniku na strani 99.)

Zakaj se jeseni 1943 partizanske enote močnoZakaj se jeseni 1943 partizanske enote močno
okrepijo, tako glede oborožitve, kot številčno? okrepijo, tako glede oborožitve, kot številčno? 

Kako je teheranska konferenca vplivala na razvoj NOB inKako je teheranska konferenca vplivala na razvoj NOB in
krepitev partizanskih enot? pomoč: sdz. str. 56krepitev partizanskih enot? pomoč: sdz. str. 56

Pomembnejše akcije in dosežki partizanskih enotPomembnejše akcije in dosežki partizanskih enot
(učb. str. 140 - 141). (učb. str. 140 - 141). 


