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Možnost využití při opakování - žáci doplňují
odpovědi k otázkám, kladeným prezentací.
Prezentace obsahuje i procvičovací aktivity.
Možnost využití k domácí přípravě žáků –
elektronická učebnice. Žáci si mohou
samostatně opakovat učivo s podporou aktivní
prezentace. (předpokládá elektronickou
komunikaci)
Části prezentace lze vyjmout a použít jako
materiál pro tvorbu opakovacích testů.
Obrázky jsou většinou volným dílem nebo dílem
autora prezentace. Lze je využít jako dodatek
písemných záznamů z hodin. Je potřeba
vyjmout je z prezentace a vložit do WORDU,
vytisknout a připravit žákům.

ročník, pro který je VM určen
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5 metodický list/anotace - výstižný popis
způsobu použití výukového materiálu ve
výuce
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EU OPVK – III/2
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Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Člověk a společnost

Vzdělávací obor:

Dějepis

Tematická oblast:

Moderní doba

Téma:

Příčiny a počátek 1.světové války

Pořadí práce:

2A

Příčiny a počátek 1.světové války
Rakousko
- Uhersko

R-U touží po vlivu na Balkánském
poloostrově.

Na Balkánském
Poloostrově je zabit následník
R-U trůnu.

Podnětem je atentát na rakouského následníka Františka
Ferdinanda d'Este (Sarajevo – Bosna a Hercegovina )

Sarajevo

Gavrilo Princip

F. Ferdinand d'Este
Atentát byl podporován srbskou teroristickou organizací Černá ruka.
Její vůdci jsou často v srbské armádě.
„Srbsko zavinilo smrt následníka rakouského trůnu.“

•28. července 1914 Rakousko-Uhersko vyhlašuje válku Srbsku (Císařem R-U je
strýc Františka Ferdinanda d'Este František Josef I )
•Atentát byl však pouze záminkou – Rakousko – Uhersko touží po rozšíření vlivu na
Balkáně.
František Josef I

Rakousko
- Uhersko

Rakousko
- Uhersko

Srbsko
Srbsko podporovalo
protirakouské
nálady a atentát na
následníka trůnu.

Rakousko chce
další území

Uplatňování spojeneckých smluv na počátku 1. světové války.

4. Francii podporuje
Velká Británie.

Rusko
2. Na stranu R-U se staví
Německo, které touží po
změně vlivu ve světě.

Anglie

Německo
Francie

X

3. Proti Německu
vystupuje Francie. Ta
je spojencem Ruska.
Kulturní blízkost.

1. K napadenému Srbsku
se přidává jeho slovanský
spojenec Rusko

Rakousko
-Uhersko
Itálie

4. Itálie vyhlašuje
neutralitu.

V létě roku 1914 tak začíná nejkrvavější střetnutí v dosavadních dějinách.

Poznejte osobnosti, které stály u zrodu 1. světové války a pokuste se
vysvětlit jejich roli na počátku tohoto světového konfliktu.

Gavrilo Princip

F. Ferdinand d'Este

František Josef I

Bosňan, který v
Sarajevu zavraždil
následníka R-U
trůnu.

Následník rakouského
trůnu zavražděný v
bosenském Sarajevu
Gavrilo Principem.

Rakouský císař,
který vedl
Rakousko do války
proti Srbsku.

Charakter 1. světové války určili typické pozemní stavby, které posílili obranu a
výrazně komplikovali útok. O jaké stavby jde vám prozradí tajenka.

N I Z O Z E M Í
A T E N T Á T
N Á S L E D N Í K
T R Ů N U
R A K O U S K O
G A V R I L O
P R I N C I P

S Y N O V E C
Stát, ve kterém před válkou probíhala jednání o mírovém řešení konfliktů a dohodla se
pouze pravidla pro zacházení se zajatci.
Co bylo spácháno v Sarajevu na nástupce rakouského trůnu F. Ferdinanda d'Este?
Co byl F. Ferdinand d'Este pro rakouské císařství?
Jaký stát přišel v bosenském Sarajevu o následníka trůnu?
Kdo byl atentátníkem F. Ferdinanda d'Este?
Kým byl F. Ferdinand d'Este ve vztahu k rakouskému císaři? (příbuzenský vztah)

Zdroje obrazového materiálu:
http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=27774&s_lang=2, 8.9. 2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gavrilo_Princip, 8.9. 2011
http://www.thetruthaboutguns.com/2011/02/robert-farago/the-deadliest-handgun-in-the-history-of-theworld-ever-or-not/, 8.9. 2011
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Josef_I., 8.9. 2011
Ostatní obrazový materiál je dílem autora prezentace.

