Kako se je začela druga svetovna vojna
S pomočjo učbenika (str. 97-98) dopolni spodnje naloge .
1. 20. stoletje se imenuje tudi stoletje __________________. Najstrašnejša med vsemi
je bila ___ ___________________ __________________. Zajela je skoraj ves svet,
najučinkovitejši

orožji

te

vojne

pa

sta

bila

________________

in

___________________.

2. Po koncu prve svetovne vojne, mir med državami ni trajal dolgo. Nemčija, Italija in
Japonska so zagovarjale osvajalno politiko:
-

______________________________________________________________

-

________________________________________________

-

________________________________________________

Začele so se pripravljati na vojno in takoj ko je Hitler s Stalinom podpisal sporazum o
nenapadanju, je 1. septembra ______ napadel Poljsko. Začela se je 2. Svetovna vojna.
3. Poljska vlada je že po enem tednu emigrirala v London, Nemčija in Sovjetska zveza pa
sta si Poljsko razdelili.
4. Francija in Velika Britanija sta 3. septembra napovedali Nemčiji vojno.
5. Hitlerju se je Francija zdela najbolj nevarna, pa vendar so kljub temu nemški tanki
zelo hitro prebili francosko obrambo.

Nemški vojaki

Adolf Hitler

6. Nemška vojska je bila uspešna tudi zaradi nove vojaške taktike, imenovane
»_________________________ _______________________«. Taktika je slonela na
____________________________: napadi so se začeli z bombardiranjem iz
_____________________, nato pa je sledil napad še po kopnem s tanki in
motoriziranimi pehotami. Zaradi _____________________ in ___________________
je nemška vojska popolnoma ___________________ nasprotnike.
7. Od močnejših držav je sedaj Nemčiji stala nasproti le Velika Britanija. Ker se je Hitler
zavedal težav, je Britancem ponudil ____________________, vendar ga ti niso
sprejeli. Pokoriti si jih je hotel nato s silovitimi _____________________ napadi,
vendar je Britancem uspelo zdržati nemški pritisk s pomočjo novega izuma __________________

in

dešifriranja

nemških

___________________

_____________________.

Kaj je radar?
V II. svetovni vojni so uporabljali tri vrste radarjev; kopenske, na ladjah in v letalih. Radar,
izum Roberta Watsona, je bil ob začetku vojne dokaj primitivna naprava vendar je Britancem
omogočil zgodnje zaznavanje letal in ladij ne glede na vremenske razmere, kar je zelo olajšalo
obrambo otoka.

Kopenski radar
Prvi so ga uporabljali Britanci. Z njim so izvedeli smer, število in lokacijo
nemških napadalcev. Tako so britanski piloti imeli podatke stare nekaj sekund,
saj so jih obveščali po radiu.

Letalski radar
Britanci so imeli radarje tudi na letalih, vendar so jih uporabljali bolj
za varno letenje v nočnih bombniških napadih na Nemčijo in da so
jih prepoznali ko so leteli domov, kot pa za odkrivanje sovražnikovih
letal.
Ladijski radar
Radar so uporabljali tudi na ladjah za varno plovbo, kontrolo smeri, lokacije in ladijskih topov.

