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datum(období), ve kterém byl VM vytvořen

Vizuální podpora výkladové části hodiny .

říjen 2011

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

9.

4.

5 metodický list/anotace - výstižný popis
způsobu použití výukového materiálu ve
výuce

Číslo klíčové aktivity:

EU OPVK – III/2

Název klíčové aktivity:
Vzdělávací oblast:

Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Člověk a společnost

Vzdělávací obor:

Dějepis

Tematická oblast:

Moderní doba

Téma:

Západní fronta – rozhodující
válčiště
4A

Pořadí práce:

západní fronta – rozhodující válčiště

západní fronta – rozhodující válčiště

Belgie

Francie

září 1914
1915 - 1917

Němci tuší obtížnost války na
opevněné německo - francouzské
hranici.
Porušují neutralitu Lucemburska a
Belgie – napadají Francii ze
severu.
Lucembursko
Neočekávanost útoku se vyplatila
– Němci se dostali až k Paříži.
Německo Tam však zastaveni a zatlačeni
zpět – dějištěm dalších operací se
stává severovýchodní Francie.

západní fronta – významné události

1917

Německý průnik až
k Paříži.
Německý útok u města
Ypres –použity otravné
plyny.
Francouzská obrana
pevnosti Verdun.
Francouzsko-britská
ofenzíva na řece Sommě
– použity tanky
Od roku 1917 Dohoda
posílena o USA. –
Spojenci jsou silnější.

11. listopadu 1918 příměří mezi Německem a spojenci – konec války

Poskládejte trojice obrázků pojmů a letopočtů a zopakujte si
tak významné události západní fronty.

6.4.1917
Použití britských
tanků na řece
Somme.

Použití
bojových plynů
u města Ypres.

Vstup USA do
války na straně
Dohody.

Německý
průnik
k Paříži.

7. listopadu roku 1917 proběhla v Rusku komunistická revoluce. Ruští komunisté poté
uzavřeli s Německem brestlitevský mír. Jaký významný politik a revolucionář stál v
čele této revoluce? Napoví vám tajenka.
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Jaká zbraň byla použita u belgického města Ypres?
Francouzská pevnost, která dokázala odolávat německým útokům.
Jaká mobilní zbraň byla poprvé použita Brity v bojích na francouzské řece Somme?
Neutrální stát, přes který v roce 1914 pronikla německá armáda do Francie.
Jaký stát byl Německou armádou napaden přes neutrální Belgii a Lucembursko?

Zdroje obrazového materiálu:
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Ostatní obrazový materiál dílem autora prezentace.

