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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
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Moderní doba
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Vývoj ve dvacátých letech
-ve světě
Rusko – SSSR

U moci jsou komunisté v čele s Leninem (později Stalinem)
1922- vytvoření SSSR
Tento nový stát se v zahraniční
politice orientoval hlavně na
Německo (tyto dva státy ukončili
válku Brest-litevským mírem)
Hospodářská spolupráce, ale i
vzájemné vyzbrojování.

Spojuje je také nesouhlas se
svobodnou kapitalistickou společností

Itálie
Vznik krajně pravicové diktatury
(fašismu) pod vedením

Benita Mussoliniho.

Německo
Zatím dodržuje podmínky versailleského mírového
systému (nastaven vítěznými státy po 1. světové válce placení reparací, územní ztráty, významné omezení
armády, demilitarizované Porýní)

X
objevují se však pokusy o rozvrácení výmarské
republiky, která byla vytvořena mírovými
Smlouvami)
Hitlerova NSDAP připravuje nástup
nacizmu.
1.pokus o uchopení moci
pučem v roce 1923 však nevyšel a
Hitler se ocitl ve vězení.
Ve vězení sepsal dílo „Můj boj“

Hospodářská a kulturní situace v
demokratickém světě – na straně vítězů
Již na počátku 20. let dochází k ohromnému
hospodářskému i kulturnímu rozmachu.
roste průmyslová výroba
rozkvétají evropské metropole
divadla, kina a jiné kulturní instituce jsou
neustále plné.

s rostoucím blahobytem v Evropě slábne
poválečné komunistické revoluční hnutí.

V ČSR

Zahraniční politika

ČSR se orientuje na Francii a Anglii

Má obavy z nově vznikajících totalitních režimů v Itálii a Německu.
Nesouhlasí s sovětským komunismem.
S Maďarskem špatné vztahy kvůli sporům o slovenské území.

V ČSR

vnitřní politika
budování občanské společnosti

Každý by se měl podílet na budování společnosti.
Zavádění a upevňování demokratických principů.
Byla provedena důsledná měnová reforma (upravení
hodnoty peněz)
- Její tvůrce A.Rašín byl zavražděn levicovým
radikálem.
- Provedena pozemková reforma- Půda nad 250 ha byla
vykoupena a za výhodných podmínek rozdělena
drobným rolníkům.

V takto vytvořených podmínkách a v současné mezinárodní
situaci jsou i v ČSR 20. léta obdobím hospodářského a
kulturního rozvoje „zlatá dvacátá léta“.

Významnými podniky té doby jsou:

Poznáš významné diktátory meziválečného období a
osobnosti 2. světové války.

Na počátku 20. let přebírá
moc v SSSR. Na počátku války
je spojencem Německa. Po
napadení Německem na
Adolf
Hitler
straně
Anglie
a USA

V roce 1933 se stal
diktátorem v
Německu.
Rozpoutal a prohrál
J.V. Stalin
2. světovou
válku.

V roce 1925 se stal
diktátorem Itálie.
Itálii vedl do války
na straně Německa.

Benito Mussolini

Na konci září 1938 se v jednom Německém městě sešli zástupci
Německa, Itálie, Francie a Anglie, aby se dohodli na odstoupení Českého
pohraničí Německu. O jaké město jde vám prozradí tajenka.
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Jaký politický režim v Itálii vytvořil Benito Mussolini?
Kdo na počátku 20. let vystřídal ve vedení SSSR V.I.Lenina?
Kdo se v roce 1933 stal kancléřem Německa?
Ve 20. letech Prožívá Evropa i ČSR hospodářský i kulturní ………………………………. .
Jaká významná česká automobilka vyráběla automobily již ve 20. letech 20.
století?
Jaká reforma rozdělila ve 20. letech v ČSR velké rozlohy půdy drobným rolníkům.
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Ostatní obrazový materiál je dílem autora prezentace.

