
1 
 

Прилог 1- Измјене и допуне програма историје за девети разред основне школе 

Тема 7: Други свјетски рат (6) 

Ученик може да:  

 наведе  догађај који се 

сматра за почетак Другог 

свјетског рата; 

 покаже на карти процес 

њемачког освајања у 

првој фази рата  (Пољска, 

Данска, Норвешка, 

Белгија, Холандија, 

Француска, СССР); 

 дефинише појам 

„квислинг“; 

 образложи зашто је дошло 

до стварања 

антихитлеровске 

коалиције; 

 објасни значај ратишта у 

сјеверној Африци и на 

Далеком истоку; 

 наброји најважније битке 

у Другом свјетском рату: 

 опише услове у којима је 

дошло до капитулације 

Италије; 

 наброји најважније 

савезничке конференције 

и наведе њихове 

најважније одлуке ( 

Техеран, Јалта и 

Потсдам); 

 наведе како је и када 

дошло  до капитулације 

Италије, Њемачке и 

Јапана; 

 наведе узроке и 

посљедице холокауста; 

 наброји најзначајније 

логоре у Европи; 

 дефинише појмове 

холокауст и геноцид; 

 анализира карактер и 

посљедице Другог 

свјетског рата. 

        

 

 Прва фаза рата (1939. до 

напада на СССР) 

 Друга фаза рата (јун 1941. 

до капитулације Италије 

1943. године)  

 Трећа фаза рата (од 

капитулације Италије до 

капитулације Јапана 1945. 

године) 

 Резултати и посљедице 

Другог свјетског рата 

 

ПОЈМОВИ:  муњевити рат; 

напад Њемачке на Пољску; 

окупација земаља западне и 

сјеверне Европе; квислинг;  

капитулација Француске; 

план Барбароса; 

Антифашистичка коалиција; 

Винстон Черчил, Френклин 

Рузвелт; Ј. В. Стаљин, 

Атлантска повеља; напад 

Јапана на Перл Харбур; 

улазак САД у Други свјетски 

рат; Стаљинградска битка; 

ратне операције у сјеверној 

Африци; Eрвин Ромел, 

Бернард Монтгомери; 

конференција у Казабланки; 

Курска битка; конференција у 

Техерану; искрцавање на 

Сицилију, капитулација 

Италије; покрет отпора у 

Француској; искрцавање у 

Нормандији; конференција у 

Јалти; побједа 

Антифашистичке коалиције;  

капитулација Њемачке; 

конференција у Потсдаму; 

атомска бомба; Хирошима, 

Нагасаки; капитулација 

Јапана; геноцид; холокауст; 

логори смрти (Аушвиц, 

Бухенвалд, Дахау);  карактер 

и посљедице Другог  

свјетског рата. 

 

Српски језик: 

 поезија и проза са 

тематиком     Другог 

свјетског рата.   

 

Географија: 

 економска географија; 

 миграције 

становништва.  

 

Демократија и људска права: 

 људска права. 

 

 

 

Тема 8: Југославија у Другом свјетском рату (8) 

Ученик може да: 

 наведе када је и из којих 

праваца извршен напад на 

 

 Априлски рат и подјела 

Југославије 

 

Српски језик: 

 пјесничка дјела; 
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Краљевину Југославију; 

 покаже на карти како је 

подијељена територија 

Краљевине Југославије 

послије априлског рата 

1941. године; 

 наведе узроке формирања 

Независне Државе 

Хрватске 1941.; 

 Објасни узроке геноцида 

над Србима у НДХ 

(1941‒1945); 

 Опише холокауст и 

геноцид над Ромима у 

НДХ; 

 Наброји најзначајније 

логоре и стратиша у НДХ; 

 процијени положај 

становништва у 

окупираним подручјима 

Србије, Словеније, 

Македоније, Црне Горе, 

Војводине и Космета; 

 да критички осврт на два 

покрета отпора настала на 

окупираном простору 

Југославије; 

 наброји најзначајније 

ратне операције које су у 

Другом свјетском рату, 

вођене на територији 

Југославије; 

 опише процес изградње 

комунистичке власти; 

 опише завршне борбе за 

ослобођење Југославије; 

 процијени допринос 

Југославије у борби 

против фашизма.  

        

 

 Различити приступи рату 

у Југославији 

 Рат у Југославији 1942. и 

1943. године  

 Рат у Југославији 1944. и 

1945. године  

 

ПОЈМОВИ: мартовски 

догађаји; генерали Б. 

Мирковић и Д. Симовић;  

априлски рат; краљ Петар II 

Карађорђевић, подјела 

Краљевине Југославије; 

проглашење НДХ; Анте 

Павелић; Анте Старчевић; 

логори смрти (Јадовно, 

Јасеновац, Јастребарско); 

стратишта (Дракулић, 

Пребиловци, Стари Брод на 

Дрини); Диана Будисављевић; 

партизански покрет отпора; 

Јосип Броз Тито; Равногорски 

покрет; Југословенска војска 

у отаџбини; Драгољуб Дража 

Михаиловић; устанци у 

Југославији; Ужичка 

република; битка на Козари; 

Игмански марш; Прво 

засједање АВНОЈ-а; битка на 

Неретви; битка на Сутјесци; 

ЗАВНОБиХ; Друго засједање 

АВНОЈ-а; десант на Дрвар; 

ослобођење Београда; 

Сремски фронт; побједа над 

фашизмом; посљедице Другог 

свјетског рата. 

 

 романи; 

 филмска умјетност. 

 Десанка Максимовић 

Крвава бајка 

 Добрица Ћосић Деобе 

(Откриће) 

  Иван Г. Ковачић: 

Јама  

 Бранко Ћопић  

 

Географија: 

 економска географија; 

 миграције 

становништва. 

 

 

Демократија и људска права: 

 људска права. 

 

Ликовна и музичка култура: 

 сликарство; 

 познати сликари; 

 музичко 

стваралаштво. 

 

 

 

Тема 10: Југославија послије Другог свјетског рата (10) 

Ученик може да: 

 опише друштвено-

политичке промјене у 

Југославији  послије 

Другог свјетског рата; 

 опише период  

послијератне обнове и 

изградње; 

 упореди спољну политику 

Југославије прије и 

послије  1948. године; 

 објасни појам радничко 

 

 Социјалистичка 

Југославија од 1945. до 

1974. године 

 Политички односи  у 

Југославији од 1974. до 

1991. године  

 Насилна сецесија и распад 

СФРЈ 

 Рат у БиХ и настанак 

Републике Српске (1992-

1995) 

 

Српски језик: 

 пјесничка дјела; 

 романи, приповијетке.     

 

Географија: 

 економска географија; 

 миграције 

становништва. 

 

Демократија и људска права: 

 људска права. 
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самоуправљање; 

 опише развој културе и 

порсвјете у 

социјалистичкој 

Југославији; 

 опише како је дошло до 

насилне сецесије и 

распада СФРЈ; 

 наведе узроке и 

посљедице грађанског 

рата у БиХ; 

 опише услове у којима је 

дошло до НАТО 

бомбардовања СРЈ; 

 процијени мјесто и улогу 

Републике Српске у 

процесу глобализације.  

        

 

 Сепаратизам на Косову и 

интервенција НАТО пакта 

 Глобализација 

 

ПОЈМОВИ: обнова земље; 

радне акције; аграрна 

реформа; колонизација; 

национализација; 

Информбиро; Голи оток; 

увођење самоуправљања; 

СФРЈ; Покрет несврстаних; 

дезинтеграција Југославије; 

распад Југославије; 

осамостаљивање република; 

вишестраначки систем; 

грађански рат у БиХ; 

Дејтонски споразум; 

Република Српска и ФБиХ, 

Република Српска и 

глобализација. 

 

 

 

Ликовна и музичка култура: 

 сликарство; 

 познати сликари; 

 музичко 

стваралаштво; 

 културно-историјски 

споменици. 

 

 

 

 


