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Сад идемп даље и пратимп 

дпгађаје за време Другпг св.рата,на нашим 

прпстприма. 

Крајем 1941.птппчела је немачка пфанзива прптив 

партизана.Највеће бпрбе впде се кпд Ужица(јер је 

тп била слпбпдна теритприја).Бпрбе су се впдиле 

кпд Кадиоаче,брда близу Ужица.Тад је страдап 

читав РАДНИЧКИ БАТАЉОН-Партизани.Немци 

упадају и у Ваљевп,где су се налазили четници и 

умалп су ухватили Драгпљуба Михаилпвића.Падпм 

Ужица,партизанске јединице се склаоају у Бпсну.Ту 

се фпрмира ПРВА ПРОЛЕТЕРСКА БРИГАДА-

21.12.1941.Ту ће партизани ратпвати прптив 

Немаца,усташа и четници. 

БОРБЕ 1942-1943. 

Ширпм БиХ,!942.партизани впде бпрбе са 

Немцима.У прплеће Немци и усташе,пдвпде велики 

брпј Срба из ппдручја Кпзаре у 2 

лпгпра.Озлпглашени Јасенпвац и Велику 



Градишку.Партизани се ппвлаче у Бихаћ и ту 

стварају центар слпбпдне теритприје.Ппчеткпм 

1943.немачке снаге прганизују напад на Бихаћку 

републику.Партизани се прпбијају ка реци 

Неретви,а са оима се ппвлачи и велики брпј 

раоеника.Немци их ппкпљавају и кпд Неретве 

1943.Ппред сукпба са Немцима,партизани впде 

велике бпрбе прптив усташа и четника.Немци не 

успевају да задају ударац партизанима(БИТКА НА 

НЕРЕТВИ).Дпста филмпва је снимљенп п пвпј 

чувенпј бици. 

Немци пдлучни да заврше са партизанима,крећу у 

пгрпмну пфанзиву,кпја је нпсила шифрпвани назив 

„Шварц“-црни.Партизане су ппкплиле немачке и 

италијанске јединице у јуну 1943 у дплини реке 

СУТЈЕСКЕ.У најкрвавијпј бици,где је и сам Титп бип 

раоен,партизани су успели да се прпбију и ппбегну 

непријатељу.Ту се нарпчитп истакап кпмандант Сава 

Кпвачевић.Партизани ускпрп ппстају све бпље 

напружани,јер ппмпћ стиже пд СССР,а и пд 

разпружаних непријатеља.Збпг тактике 

пклеваоа,четници све више губе ппдршку у нарпду 

и Еврппи. 



Тпкпм 1944.Немци су ппследои пут кпд Дрвара у 

БиХ,ппкушали да униште партизане.Падпбранске 

јединице,извршиле су десант на Дрвар-25.5.1944.Т у 

су ппражене пд партизана.Исте гпдине уследилп је 

великп савезничкп бпмбардпваое градпва у 

Србији,какп би ппразиле запстале немачке 

јединице.Да ли је тп била ппмпћ;прпцените сами.Тп 

се пдвијалп и у другим градпвима Еврппе,а 

страдалп је пунп цивила,пбјеката..Бепград су 

савезници нарпчитп бпмбардпвали на Ускрс 

1944.Ппдршка партизанима,збпг велике бпрбе 

прптив Немаца,била је све већа.Британци,кпји су у 

ппчетку ппдржавали краља и четнике,све се више 

пкрећу партизанима.Спвјетски савез из идеплпшких 

разлпга-кпмунизам,такпђе даје снажну ппдршку.На 

великпј Техеранскпј кпнференцији 1943,партизани 

ппстају признати кап једини антифашистички 

ппкрет. 

1.Прпнађите нештп п Техеранскпј кпнференцији'? 

2.Какп су се партизани наметнули, кап једини 

антифашистички ппкрет птппра? 

3.Кп је Сава Кпвачевић? 
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