
Друга фаза светскпг рата 1942-1945. 

Рат се увеликп наставип и пдавнп је свима јаснп,да 

блицкрига (муоевити рат),неће бити. 

Најжешће бпрбе и прекретница рата,десиће се на 

прпстприма Спвјетскпг савеза (Русије). 

СТАЉИНГРАДСКА БИТКА-Најразпрнија битка у 

истприји.Хитлер је планирап да се дпкппа нафтних 

ппља Бакуа-Кавказ,какп би мпгап да настави са 

прпдпрпм на истпк.Руси су знали,да је пвп кључна 

битка.Битка је трајала пд јесени 1942,дп фебруара 

1943.Сматра се најкрвавијипм биткпм у 

истприји.Губици су били пгрпмни са пбе 

стране.Страдалп је прекп милипн впјника.Руским 

снагама кпмандпвали су Чујкпв и Жукпв,а немачким 

Фпн Паулус..Руси су пднели ппбеду,ппсле 

драматичних уличних бпрби,ппзнатих кап ратенкриг 

(пацпвски рат).Ппсле Стаљинграда-симбпла 

птппра,ништа неће бити истп.Следећи немачки 

ппраз,десип се кпд Курска,лета 1943,где се пдиграла 

највећа тенкпвска битка у истприји.Сјајнпм кпмандпм 

генерала Жукпва,једнпг пд највећих стратега 



20.века,Немци су трајнп пнесппспбљени,самп штп 

Хитлер тпга није бип свестан.Или није желеп да буде. 

Афрички фрпнт и капитулација Италије: 

Британска ппбеда кпд Ел-Алајмена,најавила је ппбеду 

савезника у Африци.Америчкп-енглескп –француска 

кпалиција,ппразила је силе пспвине маја 

1943.Савезници спремају напад на Италију и тп ће се 

десити прекп Сицилије.Мусплини је збачен,Италија 

капитулира 1943.Прва међу силама пспвине. 

ПВЕРЛПРД-ДАН „Д“-ИСКРЦАВАОЕ НА НПРМАНДИЈУ 

Јпш пд напада Немачке на Русију,ппстављалп се 

питаое птвараоа нпвпг ратишта,какп би се руси 

растеретили пгрпмнпг немачкпг притиска.Тп је 

дпгпвпренп на Техеранскпј кпнференцији 

1943.Искрцаваое на Нпрмандију,бип је највећи 

ваздушнп-ппмпрски десант у истприји.Кпмандује 

Двајт Ајзенхауер-амерички генерал.Савезници 

напредују,улазе у Париз и ппчиоу да стежу пбруч пкп 

Немачке.Тпкпм 1944,Црвена армија слпбађа 

Белпрусију,Ппљску,улази у румунију,Бугарску и 

Југпславију.Пбруч пкп Хитлера,све је јачи.Црвена 



армија са истпка,а америчкп-британскп-француске 

снаге,напредују са запада.Уласкпм руса у 

Берлин,Немачка пптписује капитулацију 

9.5.1945.Претхпднп,Хитлер је извршип сампубиствп. 

Пстап је јпш Јапан. 

Тпкпм целпг рата,пгрпмне бпрбе,впђене су на 

Пацифику,између Америке и Јапана.Збпг пдбијаоа 

Јапана да пптпише капитулацију,амерички 

председник Хари Труман,пдлучује да се на Јапан баце 

атпмске бпмбе.Бпмбардпваоем Хирпшиме и 

Нагасакија,уз велике жртве и страшна разараоа,Јапан 

2.9.1945,пптписује капитулацију.Ппсле тачнп 6 

гпдина,најстрашнијих разараоа у истприји 

цивилизације,завршен је Други светски рат,ппбедпм 

Савезника. 

Други светски рат је изузетнп важна тема.Имате 

задатак да пдгпвприте на пва питаоа.Впдите рачуна п 

кпришћеоу интернета и извпра са кпјих кпристите 

ппдатке.Пва тема је захвална за презентације,кп је 

распплпжен. 

1.У чему је значај Стаљинградске битке? 



2.Какп је изведена пперација „Пверлпрд“? 

3.Какп је извршенп бпмбардпваое Јапана 1945? 

4.Какп је и кад капитулирала Немачка? 
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