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     Још на техеранској конференцији Стаљин је затражио отварање тзв. Другог фронта у Европи 

што би ослабило притиске на СССР. Међутим услови за то остварени су тек средином 1944. 

Када су савезници имали могућност да изврше искрцавање у Европи. За место искрцавања 

одређена је Нормандија, а Немци нису знали одакле ће савезници напасти. Инвазија 

„Оверлорд“=Дан Д почела је 06.06.на простору Нормандије,  највећим поморским и 

ваздушним искрцавањем у историји .После жестоких борби, немачка одбрана је пробијена, а 

савезници су преузели иницијативу и поред осталог ослободили  Париз. 

     За то време совјетска армија током снажне контраофанзиве ослобађа окупиране делове 

своје државе, а затим креће према западу и после савладавања огромних препрека продире 

до Берлина и опседа град. 30.04.1945. у свом бункеру Хитлер је са најближим сарадницима 

извршио самоубиство (дан после стрељања Мусолинија од стране италијанских партизана и 

пробијања италијанске одбране од стране савезника).Совјетске и савезничке трупе срдачно су 

се среле на реци Елби у Немачкој, застава СССР-а се завијорила 02., а у име поражене Немачке 

адмирал Карл фон Дениц потписао је безусловну капитулацију 08.05.1945.године и тако је 2. 

Светски рат у Европи завршен.  

     Још у фебруару исте године састала се велика тројка (Рузвелт, Черчил, Стаљин) на Јалти на 

полуострву Крим и поред посталог договорили поделу Немачке на Британску, Америчку, 

Француску и Совјетску окупациону зону. 

     За то верме од краја 1944. Борбе на Пацифику одвијале су се несмањеном 

жестином.Јапанска војска пружала је огорчен отпор нарочито на острвима Окинава и Иво 

Џима (али не само тамо), али је њихова одбрана сламана од стране америчких трупа. Али за 

америчку војску и војну технику најопаснији су били пилоти самоубице тзв. Камиказе. И поред 

таквих околности, Јапан је одбијао предају и нови амерички председник Хари Труман (уместо 

преминулог Рузвелта)донео је одлуку о употреби новог оружја тј. Атомских бомби. 06. 08.нан 

јапански град Хирошиму бачена је прва таква бпомба („Малишан“), а 09.08. друга („Дебељко“) 

на град Нагасаки, а поред тога совјетска војска ушла је у Манџурију. У таквим околностима, 

јапански цар је 02. 09.1945. на америчком носачу авиона „Мизури“ потписао безусловну 

капитулацију, али је успео да се одржи на престолу. 

 

 

Питања за вежбу и проверу знања: 

1. Савезничке конференције  у Техерану и на Јалти, 

2. Искрцавање савезника у Нормандији, 

3. Стаљинградска и Курска битка, 

4. Капитулација Јапана, 



5. Уради есеј о Холокаусту и концентрационим логорима (пожељне су фотографије), 

(податке пронаћи или у уџбенику или на интернету). 

 

Радове проследити до 01.05. Што се тиче 2. Рада ученици који га нису послали обавезни су да 

то ураде до 24.04. Ако до тада не ураде , нека тај рад и не шаљу, него нека раде искључиво 

трећи. 

 


