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Dober dan, devetošolke in devetošolci! 

Naša zadnja tema je bila Slovenci pred 2. Svetovno vojno in v začetku vojne. Nadaljevanje predstavlja 

boj za osvoboditev in življenje med vojno. Pri obravnavanju te snovi boste uporabili učbenik: str. 103 

– 106. in DZ str.: 71 in 72. Obravnavanim vsebinam sta namenjeni dve uri, tako da so to celotna 

navodila za zgodovino v tem tednu. 

Boj za osvoboditev in življenje med vojno 

Na okupacijo sta dva različna pogleda: meščanski (Londonske točke – prebrane na BBC, predvideva 

postopen odpor in obveščevalno dejavnost) in pogled OF – Osvobodilne fronte, ki predvideva in 

organizira oborožen upor. Meščanske stranke 1942 ustanovijo Slovensko zavezo, ki naj bi organizirala 

osvoboditev. Osvobodilno fronto sestavljajo: KPS – Komunistična partija Slovenije, levo usmerjeni 

sokoli, krščanski socialisti in kulturni delavci. Ustanovijo je 26. Aprila 1041 – zaradi napake 

praznujemo Dan upora proti okupatorju 27. aprila. Prvi spopad med TIGR-ovci in Italijani se je zgodil 

maja 1941, nadaljevanje oboroženega upora pa je sledilo po napadu Nemčije na SZ konec junija 

1941. 

Zgoraj napisano je odziv in pričetek oboroženega boja na slovenskem ozemlju. Navedeno je lahko 

osnova za prvo točko zapisa ali del miselnega vzorca o začetku upora. Partizani in partizanske čete 

organizirajo  upor proti okupatorju – pod drugo točko zapišite: kdo so, kakšen je partizanski ali 

gverilski način bojevanja in kakšen je njegov pomen (Teheranska konferenca novembra 1943). 

Druga točka naj govori o življenjskih razmerah. Življenjske razmere  med vojno se poslabšajo, so 

različne na okupiranih in na osvobojenih ozemljih. Na okupiranih ozemljih vlada pomanjkanje, 

dvigovanje cen, nasilni ukrepi okupatorja (racije, izgon, streljanje…). Na osvobojenih ni veliko bolje a 

skušajo pogoje življenja zboljšati in pomagati partizanskemu gibanju (preskrba, oskrba ranjencev in 

partizanske šole). 

Pomembno vlogo med vojno ima kultura ( radio Kričač, Slovenski poročevalec, gledališke in folklorne 

skupine, tisk leposlovnih in pesniških del…).  

Pri obravnavanih temah sem zapisal oporne točke, ki jih dopolnite s prebranimi vsebinami v učbeniku 

in zapišite v zvezek. Rešite naloge v DZ. Naloge mi ne pošiljate. Prosim za vaša mnenja o našem 

skupnem delu in mojih navodilih, vesel bom vaših predlogov in razmišljanj. Še posebej prosim vse, ki 

se mi še niste javili, da mi pišite na moj mail:  jozko.udovic@gmail.com in odgovorite kako se počutite 

in ali smo skupaj.  

Zdravo in lep pozdrav JU 

 

Ponavljanje 2. svetovne vojne: https://www.youtube.com/watch?v=WOVEy1tC7nk 
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