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Надам се да сте претходну лекцију успешно 

савладали.Сад идемо даље и пратимо 

догађаје за време Другог св.рата,на нашим 

просторима. 

Крајем 1941.отпочела је немачка офанзива против 

партизана.Највеће борбе воде се код Ужица(јер је 

то била слободна територија).Борбе су се водиле 

код Кадињаче,брда близу Ужица.Тад је страдао 

читав РАДНИЧКИ БАТАЉОН-Партизани.Немци 

упадају и у Ваљево,где су се налазили четници и 

умало су ухватили Драгољуба Михаиловића.Падом 

Ужица,партизанске јединице се склањају у Босну.Ту 

се формира ПРВА ПРОЛЕТЕРСКА БРИГАДА-

21.12.1941.Ту ће партизани ратовати против 

Немаца,усташа и четници. 

БОРБЕ 1942-1943. 

Широм БиХ,!942.партизани воде борбе са 

Немцима.У пролеће Немци и усташе,одводе велики 

број Срба из подручја Козаре у 2 

логора.Озлоглашени Јасеновац и Велику 



Градишку.Партизани се повлаче у Бихаћ и ту 

стварају центар слободне територије.Почетком 

1943.немачке снаге организују напад на Бихаћку 

републику.Партизани се пробијају ка реци 

Неретви,а са њима се повлачи и велики број 

рањеника.Немци их опкољавају и код Неретве 

1943.Поред сукоба са Немцима,партизани воде 

велике борбе против усташа и четника.Немци не 

успевају да задају ударац партизанима(БИТКА НА 

НЕРЕТВИ).Доста филмова је снимљено о овој 

чувеној бици. 

Немци одлучни да заврше са партизанима,крећу у 

огромну офанзиву,која је носила шифровани назив 

„Шварц“-црни.Партизане су опколиле немачке и 

италијанске јединице у јуну 1943 у долини реке 

СУТЈЕСКЕ.У најкрвавијој бици,где је и сам Тито био 

рањен,партизани су успели да се пробију и побегну 

непријатељу.Ту се нарочито истакао командант Сава 

Ковачевић.Партизани ускоро постају све боље 

наоружани,јер помоћ стиже од СССР,а и од 

разоружаних непријатеља.Због тактике 

оклевања,четници све више губе подршку у народу 

и Европи. 



Током 1944.Немци су последњи пут код Дрвара у 

БиХ,покушали да униште партизане.Падобранске 

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

су поражене од партизана.Исте године уследило је 

велико савезничко бомбардовање градова у 

Србији,како би поразиле заостале немачке 

јединице.Да ли је то била помоћ;процените сами.То 

се одвијало и у другим градовима Европе,а 

страдало је пуно цивила,објеката..Београд су 

савезници нарочито бомбардовали на Ускрс 

1944.Подршка партизанима,због велике борбе 

против Немаца,била је све већа.Британци,који су у 

почетку подржавали краља и четнике,све се више 

окрећу партизанима.Совјетски савез из идеолошких 

разлога-комунизам,такође даје снажну подршку.На 

великој Техеранској конференцији 1943,партизани 

постају признати као једини антифашистички 

покрет. 

Толико за ову лекцију.Ово је најсажетије могуће,јер 

је догађаја било на претек.Ко учи из уџбеника,то је 

на странама 131-134. 

Задаци за вас,драги ђаци, су следећи:Ко жели,увек 

може да уради презентацију.Материјала има 

довољно.То по жељи. 



1.Пронађите нешто о Техеранској конференцији'? 

2.Како су се партизани наметнули, као једини 

антифашистички покрет отпора? 

3.Ко је Сава Ковачевић? 

Хвала вам на пажњи.Желим вам добро здравље 

свима. 
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