
Наставна јединица: Победе Сила осовине у првој фази рата 

 

   Ослањајући се на споразум Молотов-Рибентроп, Хитлер је наредио Немачкој војсци 

да пређе границу и без објаве рата нападне Пољску, што се и догодило 01.09.1939. На 

вест о нападу Велика Британија и Француска објавиле су рат Немачкој, али ништа нису 

предузеле. Пољска је капитулирала, а влада избегла у Лондон. 17.09. Стаљин шаље 

трупе Црвене армије да заузму Литванију, Летонију, Естонију и после великих 

губитака преотму од Финске Карељску превлаку. 

   После заузећа Пољске, Хитлер је освојио земље Бенелукса и Норвешку, а затим 

спровео операцију заузимања Француске. 22.06.1940. Француска је потписала 

капитулацију након што је Немачка војска заобишла тзв. Мажино линију и напала 

Французе са леђа. Део војске који није прихватио капитулацију и преко луке Денкарк, 

захваљујући британској војсци побегли су у Велику Британију? Међу њима био је и 

генерал Шарл се Гол који је убрзо основано Војску слободних Француза са циљем да 

не прихвати капитулацију. 

   После заузимања Француске, Хитлер је наредио ваздушне нападе на Британију са 

циљем да уништи њену авијацију и противваздушну одбрану како би била омогућена 

копнена офанзива. Бомбардовања су била интензивна од лета 1940. до пролећа 1941. 

али се британско ваздухопловство одржало. Хитлер онда наређује привремени 

престанак напада за који се испоставило да је био трајан. 

   До средине 1941. Хитлер је  уз помоћ савезника (нпр. чланица Тројног пакта) 

контролисао скоро целу Европу (изузев Британије) . 

   У северној Африци Италија је покушала да освоји енглеску колонију Египат, али је 

поражена. Поред тога Енглези су у контранападу протерали Италијане и из њихове 

колоније Либије. Мусолини је затражио помоћ Хитлера који је у северну Африку 

послао одреде Немачке војске на чијем је челу био генерал Ервин Ромел (пустињска 

лисица). Борбе су се првих ратних годинама одвијале са променљивим успехом. 

   Главни Хитлеров циљ био је заузимање СССР -а и то је средином 1941. одлучио да 

реализује. 22. 06. 1941. Немачка војска је ушла на територију СССР-а при чему је 

централни напад усмерен према Москви. Немци су продрли до предграђа Москве али 

захваљујући контранападу Црвене армије одбачени су око 200км од града.  

   За то време Јапан је после освајања Манџурије наставио да осваја области у Кини 

које су САД сматрале сфером свог утицаја. Амерички конгрес је изгласао ембарго на 

извоз нафте Јапану. Јапан је имао залихе нафте за 2 године и јапанска флота на чијем је 

челу био адмирал Исуроко Јамамото напала је 07.12.1941. америчку поморску базу на 

Хавајима Перл Харбур и уништила . 11.12. и Немачка објављује рат САД-у. Тако се 

завршила 1941. година. 

 

Питања за вежбање: 

 

1. Шта знаш о Квислинзима? (Одговоре можете пронаћи на Интернету и у уџбенику), 

2. Проследите фотографије нових врста оружја која су почела да се користе у току 2. 

Светског рата (фотографије пронађите на интернету), 

3. Шта знаш о операцији Барбароса? 

4. шта знаш о нападу на Перл Харбур? 

 

   Одговоре можете да проследите преко меила наставника, а одговоре на сва питања и 

недоумице можете поставити наставнику преко вибера! Рок за предају радова је 

11.04.2020. 
 


