
Devetošolci pozdravljeni! 

Pred nami je že 9-ti teden pouka na daljavo. Razmere se zelo spreminjajo, karantena se rahlja .. bomo 

videli, kaj vse nas še čaka in kdaj se končno vidimo v šoli.                 

Pri reševanju interaktivne naloge ste se zelo dobro izkazali tudi zato, ker ste imeli vklopljeno pomoč in če 

ste izbrali napačen odgovor ste ga lahko takoj popravili. Ker se tudi sama še učim, naslednjič te možnosti za 

vas ne bo. Bo bolj realna slika vašega trenutnega znanja. Kar nekaj točk vam je vzel pravopis! Možnih je bilo 

55 točk. Po pregledu vaših odgovorov sem dopisala še nekaj možnosti odgovorov, seveda strokovno 

sprejemljivih. Pri posameznikih se je zato število točk lahko zvišalo.  

Velika večina vas je za pridobivanje ocene izbrala pripravo predstavitve. Želim vam radovedno in 

ustvarjalno raziskovanje in izdelovanje predstavitev. Rok za oddajo predstavitve je 29. 5. 2020. 

Sedaj pa bomo spoznali tudi novo učno snov: Osvobodilna vojna. 

 

Snov prilepi/prepiši v zvezek. 

OSVOBODILNA VOJNA 

Učbenik str. 74-75, Atlas str. 76-77 

         

Simbol OF: narodna zastava z zvezdo in Triglavom               Triglav-simbol Slovencev in OF 

1. Odporništvo v Jugoslaviji:  

v upor proti okupatorjem so se vključili: četniki pod vodstvom Draže Mihailovića (general kraljeve 

vojske v Srbiji), KPJ (Komunistična partija=stranka Jugoslavije) pod vodstvom TITA, partizanske 

enote (partizansko – gverilsko bojevanje);  

v Jugoslaviji je hkrati-vzporedno potekal boj za osvoboditev izpod tujih okupatorjev in revolucija= 

boj za prevzem oblasti po končani vojni (KPJ!) 

2. OF slovenskega naroda  

Slovenci so se že kmalu po začetku vojne (6. 4.) organizirano uprli okupatorjem. Upor je vodila KPS 

(Komunistična partija Slovenije), ki je z drugimi strankami 26. 4. 1941 (v Ljubljani) ustanovila OF. 

Ustanovne skupine OF: KPS, Krščanski socialisti, Sokol, kulturni delavci. 



Program OF: oborožen boj proti okupatorju, OF ne priznava razkosanja Jugoslavije, po vojni bo OF 

prevzela oblast, Slovenci bodo po osvoboditvi demokratično odločali o svoji usodi. 

3. Partizani: poleti 1941 so bile ustanovljene prve slovenske partizanske čete, spomladi 1942 je bilo 

prvo večje osvobojeno ozemlje (od Kolpe do predmestij Ljubljane); italijanski okupator je za 

uničenje vodstva osvobodilnega boja in osvobojenega ozemlje izvedel VIO (Veliko italijansko = 

Roško ofenzivo). Potekala je po obsežnih gozdnih območjih Kočevskega roga. Ker cilja Italijani niso 

dosegli, so se maščevali nad civilnim prebivalstvom (požiganje vasi, streljanje ujetih partizanov in 

talcev, odganjanje ljudi v taborišča …). 

– neoborožen odpor: radio Kričač,  ilegalna glasila, bojkot okupatorjevih prireditev .. 

– Ilegalno (prepovedano) delo OF- posebnost slovenskega odpora 

4. Vloga KP v OF 

Edvard Kardelj vodja KPS in eden voditeljev jugoslovanskega odporniškega gibanja. Komunisti so 

poleg boja proti okupatorju organizirali tudi napade in atentate na pomembne Slovence (politična 

opozicija). 

NEOBVEZNO: Tržiški muzej: Taborišče Ljubelj jug - podružnica Mauthausna za več informacij si lahko 

pogledate na povezavi: http://www.trziski-muzej.si/virtualni-sprehod/mauthausen/?lang=sl   

 

 
Partizanski pozdrav  

 

Uspešno delo, mirne živce, dobre ocene in vse dobro ti želim!  Renata LH                 

http://www.trziski-muzej.si/virtualni-sprehod/mauthausen/?lang=sl

