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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:

Útok na východ a nové
spojenectví
14A

Pořadí práce:

Útok na jih a východ

jaro 1941
Co Německo podniklo předtím?
Jak dopadl útok na Anglii?
Kdo stál za odhodláním Angličanů bojovat?
Srbové jsou
okupováni a jsou
vůči Německu
nepřátelští.
V Chorvatsku
vzniká fašistický
Ustašovský režim.

Řecko bylo
Německem
okupováno

Jakáčást
území
Hitler
dozaútočil
roku
1941
obsadil
?v Anglii?
Po
neúspěšné
bitvě
o
Anglii
Hitler
zaútočil
v
dubnu
1941
Na
jakou
Evropy
Hitler
po
neúspěchu
Jaký stát se Hitlerovy nepodařilo v létě a na podzim 1940 dobýt?
JakéEvropu
státy měly
spřátelené
režimy?
na jižní
– část
území obsadili
i jeho spojenci.

Útok na východ – napadení SSSR
22.6. 1941 – operace Barbarossa

Jaký stát se stal Hitlerovým cílem po získání jižní
Evropy?
V jakém vztahu s tímto státem Německo bylo?

Po jaké
obsazení
celé Evropy
a vytvoření
spřátelených
V
situaci
Hitler
útočí na
SSSR?

režimů se Hitler rozhodl pro útok na SSSR

Nová spojenectví

V srpnu 1941 vzniká podepsáním Atlantické charty spojenecký blok GB a
USA - vyjadřuje odhodlání neuznat německé zisky v Evropě

Do tohoto spojenectví je přes hluboké ideologické
rozpory po napadení Německem přijat i SSSR.

První velký neúspěch zažila německá armáda díky mrazům, které překvapily
nedostatečně vystrojené příslušníky wehrmachtu, ale ochromily i německou
vojenskou techniku. Tento neúspěch si němečtí vojáci prožili před významným
ruským městem. O jaké město jde?
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Příjmení diktátora fašistické Itálie.
Jaký byl krycí název pro přepadení SSSR německou armádou (wehrmachtem)?
Kdo byl v době 2.světové války americkým prezidentem?
Jaký stát na jihu Balkánu Německo obsadilo jako poslední při svém balkánském
tažení?
Jaký stát západní Evropy v roce 1940 odolal německému leteckému útoku?
Kdo stál v době 2.světové války v čele Sovětského svazu?

Zdroje obrazového materiálu:
http://www.notablebiographies.com/Ro-Sc/Roosevelt-Franklin-D.html , 1. 2. 2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill, 1.2. 2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stalin, 1.2. 2012
Státní symboly jsou ze své podstaty volná díla
Jako obrazový materiál jsou použita volná díla, nebo materiály vytvořené autorem prezentace.

