
Šola na daljavo, 9. razred 

 

Delo z zgodovinskimi viri 

 

Spodaj imate izseke večih dnevniških zapisov iz časa druge svetovne vojne. 

Vaše naloge: 

1. Vsak vir preberite, ugotovite kdo je bil avtor vira in o njem poskušajte najti več 

podatkov na spletu (za nekatere boste našli več, za nekatere manj).  

2. Za vsak vir poskušajte ugotoviti katero stran podpira avtor (ali zaveznike ali partizane 

ali sile osi ali je nevtralen…). 

3. Poskušajte ugotoviti ali je vir zanesljiv in svoj odgovor obrazložite.  

4. Iz vira poskušajte ugotoviti kakšen odnos in mnenje ima avtor vira do oseb, ki jih 

opisuje. 

5. Ugotovite kje poteka dogajanje, ki ga vir opisuje. 

6. Ugotovite katere zgodovinske dogodke opisuje vir in poiščite o teh dogodkih več 

podatkov na spletu. 

 

 

 

1. Vir: Izsek iz knjige Izpovedi, avtorja P. Lojze Jože Žabkar (dnevnik omenjenega 

avtorja) 

 

Leto 1942 

22. oktober. – Danes je poteklo leto dni, odkar sem prišel v Črnomelj za kaplana. V tem letu 

me še niso razumeli in tudi jaz se še nisem vživel. Tako malo je iskrenosti, tako malo 

dobrohotnosti. Naj bo! Če sem kaj pametnega storil v Črnomlju v tem letu, Bog bodi 

zahvaljen; če pa nič, pa naj bo Bogu potoženo. Sem samo služabnik. 

28. oktober – Obletnica naše družinske kalvarije: starši, Vinko in Lojzka so bežali čez »mejo«, 

ki so jo tako čudno potegnili tujci. V župnišču delamo svinjake – brat Vinko je praktičen, 

kaplana mu oba cele dneve pomagava. Sinoči je bil napad na Črnomelj; streljali so, da se je vse 

treslo. 

2. november – Danes so zaprli Črnomelj – za tri dni. Nihče ne more ne noter ne ven. 

8. November - Zahvalna, Črnomaljce kar naprej zapirajo, češ da so podpirali partizane, okrog 

25 oseb, tudi trgovca Korena. Senzacija: ameriške čete so se izkrcale v Alžiru, Maroku in 

Tuniziji. 



13. november - Danes dopoldne so prišle v Črnomelj »vaške straže« ali »legije smrti« ali kot 

jih ljudstvo imenuje – bela garda. So v vseh mogočih uniformah, močni, zastavni fantje. 

Ljudstvo jih gleda in se jim čudi. 

14. november – Novica, da so belogardisti ulovili tri partizane – tajnika Šetino, Janka 

Zimmermana in kmeta Janez Pezdirca. Silno razburjenje, zabavljanje in blatenje. 

15. november – Martinova nedelja, ki v Črnomlju zlepa na bo pozabljena: Ob 11. so pri 

pokopališču v Vojni vasi ustrelili one tri može in jih ob 5. tam pokopali. Dekan Bitner jim je 

smel dati samo odvezo in potem so jih karabinjerji odpeljali z dvema kordonoma vojakov v 

globoko Opetovo drago v vojni vasi. Strašen prizor! Nikamor iz hiše ne pojdem – ljudstvo krivi 

farje: ne bomo več šli v cerkev itd. Naval na pisarno gospoda dekana: same ženske s prošnjami. 

Začel sem pisati… 

 

… 

 

30. januar 1943 – Šesti razred me je tako razjezil, da sem odšel iz razreda domov. Bomo videli, 

če bo ta tuš kaj zalegel. Deca tukaj je razvajena in ne pozna nobene olike. Raje tolči kamenje 

na cesti kot učiti! 

…. 

22. februar 1943 – Fantje morajo v hribe, partizani jih pobirajo. Čudno obnašanje Belokranjcev. 

Bombniki bombardirajo vasi okoli Metlike. Streljanje strojnice na Maverlenu. Belogardisti so 

pripeljali fante iz Gribelj; menda jih je 56. 

 

 

 

2. Vir: Edvard Kocbek, Tovarišija. DZS, 2004, Ljubljana. 

 

5. November 1942 – Znova dobivamo redna radijska poročila. Danes smo izvedeli, da se pri El 

Alamainu bije do sedaj največja tankovska bitka… Največji preobrat pa nastaja na 

najvažnejšem svetovnem bojišču. Ves svet občuduje Rdečo armado, ki še vedno drži Stalingrad. 

To je pravi čudež! 

 

8. November 1942 – Nedelja je. Danes smo že pred poldne odšli iz bunkerja. Sedim v gozdu 

pod Toškim Čelom. Prste imam premražene, da komaj pišem. To je že tretje pismo. Zdaj se 

megla dviguje, odložil sem pero in jo gledam. Že se je dvignila tako visoko, da se kažejo prvi 

sončni žarki. Že so me obsijali s svojo rajsko toploto. Pospravil sem svojo pisarijo in se dvignil. 

Povzpel sem se na vrh položnega hrbta, ki se s Toškega Čela znižuje proti podutiškemu klancu. 

Znova sem se prikradel do točke od koder se mi razprostira razgled na mesto. Pred seboj sem 

zagledal Ljubljano. Tako nenadoma in tako blizu, da me je stisnilo pri srcu.  



… 

Poročilo pravi, da so se preteklo noč Američani izkrcali v francoski Severni Afriki. Prijetno 

smo se vznemirili. Preračunali smo izredne možnosti tega vojaškega podjetja. Iz vsega srca si 

želimo, da bi se vojna skrajšala. Tudi ponoči nismo nehali s podobnimi razgovori. Spremenili 

smo se v prave stratege. 

 

 

 

3. Vir: Izsek iz dnevnika Field Marshala Sir Alan Brookea (prosti prevod) 

(https://www.hoover.org/research/war-diaries-1939-1945-field-marshal-lord-alanbrooke-

edited-alex-danchev-daniel-todman-2001, datum: 20.3.2020). 

 

10. september 1944 - …ima zgolj pol slike v svoji glavi, govori nesmisle in kri mi bi skoraj 

zavrela, ko jih moram poslušati. Včasih težko ostanem kulturen. In najbolj čudovita stvar je 

dejstvo, da ima tri četrtine sveta Winstona Churchilla za enega največjih strategov v 

zgodovini, novi vojvoda Marlborough, zadnja četrtina pa se sploh ne zaveda kakšna nadloga 

je bil skozi celotno vojno!...Brez njega je bila Anglija gotovo izgubljena, z njim je bila 

Anglija znova in znova na robu katastrofe…. Nikoli nisem ene osebe tako zelo občudoval in 

preziral hkrati. 

 

 

4. Vir: Izsek iz dnevnika Grofa Galeazzo Ciano, zunanjega ministra Italije 1936-1943 

(prosti prevod) 

(https://archive.org/details/GibsonHughTheCianoDiaries19391943TheCompleteUnabridged

DiariesOfCountGaleazzoCian/mode/2up, datum: 20.3.2020). 

 

25. april 1941 – V Ljubljani. Zelo naporen dan. Dež pada in piha mrzel veter. Ljudje so 

pretreseni vendar ne napadalni. Vidim Pavelića obkroženega s svojimi nasilneži. Izjavi, da bi 

sprejetje naši predlogov pomenilo, da bi ga vrgli ven iz službe. Poda drugačen predlog: 

Dalmacije po mejah londonskega sporazuma ter Trogir pripadajo nam. Split, Dubrovnik in 

nekateri otoki pripadejo Hrvaški. Njegovi pomočniki so bolj skrajni kot on… Pavelič podpira 

politični pakt in niti ne izključuje združitve z enotnim kraljem ali pa italijanskega princa na 

hrvaškem prestolu. Prosi za čas za razmislek in potem se bova zopet srečala. 

        Srečal sem bivšega bana Slovencev (Dravske banovine o.p.), poznam ga še iz časov 

Stojadinoviča. Nesrečen je zaradi usode tistega dela Slovenije, ki je ostal pod Nemci. Komisar 

Grazzioli mi pove, da je odnos Nemcev do ljudstva hujši od krutosti. Tatvine in umori se 

dogajajo vsak dan. Cerkve in samostani so oropani in zaprti. 
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5. maj 1941 - … Kot vedno je bil Hitlerjev govor odličen. Vedno bolj mi je všeč njegovo 

govorništvo. Je močno in preprečljivo. Bil je informativen govor, vendar hkrati ni dal nobenih 

zagotovil. Vsi, ki so verjeli njegovim prejšnjim zagotovilom, da bo vojne konec do leta 1941 

so bili bridko razočarani. Jaz sem imel le malo upanja, da se bo to zgodilo. 

 

 

 

 

5. Vir: Izsek iz dnevnika Josepha Goebellsa, nemški minister za propagando 1933-1945 

(prosti prevod) 

(https://egorka-datskij.livejournal.com/59584.html, datum: 20.3.2020). 

 

28. marec 1941 – London in Washington izražata solidarnost. Churchill je imel svoj drugi 

pompozni govor. Stari lažnivec seveda rad gleda zviška na druge. Izgleda, da je tudi Moskva 

pripomogla k neredom v Beogradu. Iz Beograda pa pravijo da je to le notranja zadeva, kar je 

seveda nakladanje. 

29. marec 1941 – V Beogradu poskušajo umiriti situacijo in želijo imeti nogo v obeh taborih, 

nihče več ne omenja trojnega pakta. Želijo mir z vsemi. Počakaj! Mi že delamo na letakih, ki 

bodo usmerjeni na Hrvate… Moskva kaže znake omahovanja in tudi v Beogradu se serjejo od 

strahu.  

30. marec 1941- V Londonu proslavljajo dogodke v Beogradu, vendar Beograd se nam 

poskuša vztrajno prikupiti. Prepozno. Stvar je v gibanju in narod bo moral plačati svoje 

provokacije tretjega rajha s krvjo. 

 

6. april 1941 – Hitler mi je dal povzetek situacije. Stvari se bodo začele ob 5:20, računa na 

dva meseca za celotni projekt, jaz pričakujem manj. Ob 7:20 bo 300 letal bombardiralo 

Beograd 

7. april 1941 – Včeraj je šla ofenziva po planu, uničujoče bombardiranje Beograda, velik del 

mesta v plemenih… 

26. april 1941 – Uničenje v Beogradu hujše kot v Varšavi. Same ruševine, napolnjene s 

smrdečimi trupli. … To je bil konec večnarodne jugoslovanske države, tragikomedija 

napisana z krvjo… Konec je, narodi morajo plačati za napake svojih državnikov. 

 

 

Predlog za branje: Dnevnik Ane Franke, brezplačno dostopen na internetu(https://www.e-

emka.si/product/dnevnik-ane-frank) 
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