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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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Začátek 2.světové války

Pořadí práce:

11A

začátek 2. světové války
1.9.1939
příčiny - důvody

mezinárodní politická
situace v Evropě

první útok války
Německo

Polsko

Výsledek 1. světové války
Německo bylo poraženo.
Platí reparace.
Má omezenou
kontrolovanou armádu.
pocit křivdy

Většina evropských států
má fašistické, nebo s
fašismem sympatizující
režimy.

Německo napadá Polsko.
Některá z napadených území
byla před 1.světovou válkou
součástí Německa – Pruska.
Polsko rozděluje Německo na
dvě části.

příčiny 2. světové války
dědictví první války a krize 30.let

Německo 30. let postihuje hospodářská
Německo bylo poraženo v dobyvačné krize.
válce. (jedním z vojáků byl A. Hitler)
Hitler nabízí řešení:
Německo platí reparace.
-odmítnutí závazků
Má malou a kontrolovanou armádu. -německé hospodářství pro Němce
Někteří Němci se cítí ukřivděně.
-rozšiřování životního prostoru

Politická atmosféra a mezinárodní vztahy
Fašismus v Evropě a neshody západu a SSSR

Velká část Evropy byla před
válkou ovládána fašistickými
režimy.
Česko je Němci okupované.

Mezi západními státy (VB a F)
a SSSR je ideologický rozpor.
Sověti i Němci se bojí války na
dvou frontách.
Německo a SSSR jsou spojenci.

Vypuknutí války
napadení Polska ze západu i z východu
Německo a SSSR jako spojenci
podivná válka západu
1.9.1939 napadá
Německá armáda
Polsko.
3.9.1939 vyhlašuje
VB a F válku Německu.

17.9.1939 napadá
Polsko armáda SSSR.

Polsko

Neotvírá se však
západní fronta – válka v
sedě – podivná válka

28.září
smlouva o hranicích a přátelství
mezi Německem a SSSR.

Jeden ze států západní Evropy se hitlerovskému Německu nepodařilo díky významné
geografické překážce obsadit. V létě a na podzim roku 1940 však podnikalo tvrdé
letecké útoky, které měly tento stát oslabit. Následovat měla invaze, ke které však
nedošlo. O jakém státě je řeč vám prozradí tajenka.
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1. Jak se nazývají poplatky, kterými poražený stát nahrazuje škody, které válkou
způsobil?
2. Jaký stát západní Evropy byl spojencem Anglie a po obsazení Polska vyhlásil
Německu válku?
3. Anglická zkratka pro Velkou Británii.
4. První napadený stát 2.světové války.
5. Krajně pravicová ideologie, kterou v Itálii propagoval Benito Mussolini.
6. Státní útvar na území Čech a Moravy, který vznikl po 15. březnu 1939.

Jako obrazový materiál jsou použita volná díla, nebo materiály vytvořené autorem prezentace.
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/92337, 10. 1. 2012
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-zahranici/153643/masovy-vrah-hitler-a-jehostastne-fotky-z-1-sv-valky.html, 10. 1. 2012
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