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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

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:

Ruské revoluce 1917
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Ruské revoluce – 1917
převratné systémové změny

buržoazní únorová

komunistická říjnová

Rusko na přelomu století
velký, ale velmi chudý stát

Velmi silná šlechta reprezentovaná starými rody,
například vládnoucími ROMANOVCI.
Žije si nad poměry dobře.

Chudé zemědělské obyvatelstvo.
Velmi slabý průmysl a obchod

Začátek konce carismu
revoluční události roku 1905
Nespokojené vrstvy společnosti (dělníci, rolníci, inteligence)
tlačí na změnu systému.
Propuká vzpoura na bitevníku
Potěmkin (námořnictvo mělo být
oporou carské moci)
Car připouští vytvoření parlamentu(dumy)
- zástupci lidu se podílejí na vládě.
Vznikají politické strany – liberálové ,
sociální demokraté (menševici),
komunisté(revolucionáři, bolševici)
X po zklidnění situace a znovu posílení
carismu duma rozpuštěna

Velká válka a revoluční změny
Únorová revoluce
Neefektivně vedená válka vyvolává odpor většiny ruské
společnosti proti carskému režimu.
únor 1917
- odstoupení Cara
- nástup demokratické liberální vlády pod vedením
knížete Lvova – buržoazní revoluce

Velká válka a revoluční změny
Říjnová revoluce – VŘSR
Velká říjnová socialistická revoluce
- Němci touží po oslabení Dohody a chtějí využít nepokojů v Rusku
- dopravují do Ruska revolucionáře v čele s Leninem
-požadavek na ukončení války podpořen masami lidu.

-25. října 1917 – útok na Zimní palác (sídlo vlády) – nástup komunismu
1918 - Rusko uzavírá mír s Německem – Brest litevský mír
- Německu se uvolňuje síla pro západní frontu – ani to však nepomohlo

Poznej významné ruské osobnosti 1. poloviny 20. století a
vysvětli jejich význam v období 1. světové války.

Ruský car, který vedl Předseda prozatímní
vlády, která vznikla
na straně Dohody
po únorové
Rusko do války. Byl
buržoazní revoluci.
popraven ruskými
Pokračoval
ve válce.
Georgij
Lvov
V.I.Lenin
komunisty.

Vůdce ruských
komunistů, který
stál v čele VŘSR.
Mikuláš
Ukončil
válkuII.s
Německem.
Alexandrovič

I přes uzavření separátního míru mezi Ruskem a Německem nakonec
válku vyhrálo spojenecké uskupení, ke kterému Rusko původně patřilo.
Jak se tento spojenecký blok nazýval?
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Jaké bylo v době carismu obyvatelstvo ruského venkova?
Měsíc, ve kterém proběhla Velká říjnová socialistická revoluce.
Jaký stát spolu s Rakouskem na počátku války porazil Srbsko?
Měsíc, ve kterém proběhla buržoazní revoluce.
Jaký politický režim měl být touto revolucí vytvořen?
K jakému šlechtickému rodu patřil ruský car Mikuláš II?
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