
Naslov teme: POSLEDICE 2. SVETOVNE VOJNE
(naslov zapišeš v zvezek) 

Učenke in učenci 9. razreda.

Posredujem vam navodila za delo pri predmetu 

ZGODOVINA in sicer za ponedeljek, 30.3.2020.

Tabelni zapis prepišeš v zvezek in ga ob pomoči 

besedila, slik, tabel dopolniš.

Namen učenja:

• Pojasniti posledice 2. svetovne vojne.

• Navesti glavne evropske in svetovne integracije.

• Razviti časovno in prostorsko predstavljivost.

• Razviti spretnost zbiranja informacij in dokazov iz različnih 

zgodovinskih virov in literature.

• Obsoditi zločine proti človeštvu.

• Razvijati spretnosti različnih oblik komunikacije.



Znal: odlično dobro zadovoljivo

Našteti in opisati posledice 2. sv.v.

Našteti glavne evropske povezave.

Našteti glavne svetovne povezave. 

Ob pomoči besedila uspešno poiskal 

informacije.

Kriterije uspešnosti prepiši v zvezek.

In kdaj bom uspešen?

Uspešen bom ko bom znal:



50 milijonov žrtev

ZAKAJ VELIKO ŽRTEV MED CIVILNIM PREBIVALSTVOM?

KATERA DRŽAVA JE IMELA NAJVEČ VOJAŠKIH ŽRTEV? ZAKAJ?

Preglej spodnjo razpredelnico in slike, ki sledijo. Razmisli, kaj lahko 

sklepaš na osnovi tega? KAKŠNE SO BILE POSLEDICE 2. SV.V.?



plakat

K ČEMU POZIVA PLAKAT?



“ Po Evropi je potekal divji tok razburjenih preživelih ljudi. /.../ 

Mnogi niso niti vedeli, kam naj gredo. Preživeli so nadaljevali 

svoje romanje brezupa, spali so ob cestah in železniških 

postajah, upajoč na naslednji vlak /.../ Gnalo jih je upanje. /.../

Morda, pa jim bo kdo povedal, kje naj najdejo ženo, 

mater, otroke ali brata /.../ Želja, da bi našli svoje najbližje, 

je bila močnejša kot lakota, žeja ali utrujenost.”

(Simon Wiesenthal, 1950)

Na katero posledico vojne nas opozarja zgornje besedilo?

Zakaj so se po vojni preselili številni Evropejci?



• POSLEDICE VOJNE: 

• porušena mesta, infrastruktura

• upad industrijske proizvodnje

• številne žrtve med vojaki, civilisti

• vojni invalidi

• preseljevanje, vračanje na domove

• begunci

• pomanjkanje, lakota

Kašne so bile posledice 2. svetovne vojne?

Preberi besedilo v U/str. 49, 50.



Po vojni je potekala KONFERENCA V POTSDAMU, kjer so veliki trije 

razpravljali o:

• o povojni Evropi

• pripravljanju mirovnih pogodb 

• delitvi Nemčije, Avstrije na štiri okupacijska območja

• vojni odškodnini

• sojenju vojnim zločincem

Največji proces proti vojnim zločincem

je potekal v Nemčiji na sojenju v 

Nürnbergu.

Sodna dvorana v Nürnbergu

Obsojeno je bilo 22 vojnih zločincev.



USTANOVITEV OZN – nov varuh svetovnega 

miru (u/51)

• ustanovljena okt. 1945; sedež ima v New Yorku ter predstavništva 
tudi na drugih celinah 

• naloge:

Organi: Podorganizacije:

Leta 1948 je sprejela tudi Splošno deklaracija o človekovih pravicah.

Izziv: Preberi besedilo v U/str. 51 in zapiši naloge, 
organe in podorganizacije te organizacije. 



Generalna 

skupščina v 

New Yorku

Izziv: Kdaj je Slovenija 

postala članica OZN?

Znaki nekaterih organizacij, ki 

delujejo pod njenim okriljem


