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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.
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5 metodický list/anotace - výstižný popis
způsobu použití výukového materiálu ve
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Konec války a její důsledky
1.světová válka končí
11. 11. 1918
Vítězstvím států DOHODY
a porážkou centrálních mocností (SPOLKU)

Z významných mimoevropských států na straně DOHODY bojovaly
USA a Japonsko

USA

Japonsko

Vítězství států DOHODY

Proč?

Hospodářská i technická převaha
Hospodářská

Státy DOHODY mají více kolonií, jsou bohatší.
Na stranu DOHODY se staví válkou nezničené USA.

Technická

Státy DOHODY mají vyspělejší technologie
-komunikace (telefonní a telegrafní spojení, železniční síť)
- Zbraňové systémy (např. tanky)

Ze států centrálních mocností se DOHODĚ může rovnat jen
Německo – Díky neudržitelné hospodářské situaci však
roste odpor k válce.

Důsledky války a jejich příčiny
Posílení sociálních idejí

•Řízené hospodářství – aby mohla být zásobována fronta, zavádí
se za války řízené hospodářství.
•Omezena spotřeba obyvatel – zaváděny přídělové lístky.
•Jako reakce na příděly vzniká černý trh – obchodníci
bohatnou na velmi drahém zboží.
•vyvolává to společenskou nespokojenost – připravuje se
půda pro uplatnění sociálních myšlenek – socialismus,
komunismus

Feminizace společnosti

•Na místa válčících mužů ve společnosti často nastupují ženy
– získávají zcela jiné postavení ve společnosti.

Válečné ztráty
65 000 000
23 000 000

21 000 000
8 000 000

42 000 000

13 000 000

7 700 000

8 500 000
3 600 000

3 400 000
5 100 000

4 100 000

Na bojištích 1. světové války bojoval jako řadový voják později velmi
významný Rakušák, který získal německé občanství. Touto osobností není
nikdo jiný než Adolf Hitler.
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Jaký spojenecký blok zvítězil v 1. světové válce?
V jakém měsíci roku 1918 válka skončila?
Kolik milionů mužů válčilo na obou stranách tohoto konfliktu?
Jaké ideje byly podněcovány hospodářskou nespravedlností, která vznikala
díky řízenému válečnému hospodářství?
Společenský trend podmíněný odchodem mužů do války.
Jaký stát díky komunistické revoluci ukončil válku uzavřením míru s
Německem?

