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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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Téma:

Druhá republika – soumrak
demokracie v ČSR
10A

Pořadí práce:

Druhá republika
30.9.1938 až 15. březen 1939

od mnichovské dohody

do vytvoření protektorátu

Jak se označujeme státní útvary,
které zobrazují následující
mapky?

Druhá republika

Protektorát
Čechy a Morava

Kdo za to může?
Kritika demokracie po Mnichovu
Ze vzniklé situace jsou částí veřejnosti viněni
političtí i kulturní představitelé první republiky.
(Beneš, Masaryk, Werich, Voskovec, Čapek)
Společnost se radikalizuje a fašizuje – silná ruka ochrání národní
zájmy – vládnout má jediná strana – Strana národní jednoty
Česká nacistická organizace VLAJKA se orientuje na německé nacisty.

Pod silným politickým tlakem odstupuje 5.10.38 z
funkce prezidenta E. Beneš – odchází do Anglie

Je nahrazen Emilem Háchou
Ten má být pouze loutkou.

konec 2.republiky – 14.-15.3. 1939
vznik samostatného Slovenska, připojení Zakarpatí k
Maďarsku a protektorát Čechy a Morava
Podkarpatská Rus
vyhlašuje
samostatnost a je
se souhlasem
Hitlera obsazena
Maďarskem

14.3. 1939 je Hácha
pozván na jednání o
zbytku republiky do
Berlína.
15.3. je vyhlášen
protektorát Čechy a
Morava .
Hitler Čechům slibuje
autonomní vývoj.

Andrej Hlinka

Na Slovensku sílí touha po samostatnosti.
Hlinkova slovenská ľudová strana – HSĽS
podporovaná německými nacisty vyhlašuje
14.3.1939 samostatný Slovenský stát
(klerofašistický).

Válka začala 1.9.1939 napadením našeho severního souseda. Jaký stát
byl 1. napadeným této války ti prozradí tajenka.
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Jak se říká okleštěnému Československu v období mezi mnichovskou dohodou a
vytvořením protektorátu?
Po rozpadu druhé republiky, zůstal jeden stát samostatný? Vznikl zde klerofašistický
režim a silná závislost na Německu. O jaký stát jde?
Jak se jmenuje katolický kněz, který v roce 1939 stál u zrodu samostatného
klerofašistického Slovenska?
Druhá republika začala ztrátou pohraničních území Československa. Jak se tato území
nazývají?
Druhá republika končí obsazením zbytku státu Němci a vytvořením území zcela
závislého na vůli Německé říše. Jak se tato moderní kolonie jmenuje?
Jaký fašistický stát obsadil se souhlasem Hitlera v roce 1939 Podkarpatskou Rus?
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