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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:

Obrat ve válce – USA a východní
fronta
15A

Pořadí práce:

Obrat ve vývoji 2. světové války
Kdy (s jakými
událostmi)
začíná
karta obracet?
vstup
USAsedo
války
a neúspěchy na východní frontě

7. Prosince 1941 letadla japonského
námořnictva napadla námořní základnu USA
na Havajských ostrovech (Pearl Harbor)
8. prosince vyhlašují USA Japonsku válku.

5. 12. 1941 – Neúspěšný útok na Moskvu
léto 1942 – útok na Stalingrad a půlroční
obklíčení Německé armády.
léto 1943 neúspěch v tankové bitvě u Kursku

vstup USA do války
Pearl Harbor
Kdy?

7. 12. 1941

Kdo zaútočil ?

Japonsko

Kdo byl napaden?

USA

Kolik zemřelo Japonců?

185

Kolik Američanů?

2 388

Zničená japonská letadla

29

Zničená americká letadla

188

Potopené Japonské lodě

6 / 5 miniponorek

Potopené americké lodě

9

Američané nepřišli o …

letadlové lodě

Co bylo nejzásadnějším důsledkem útoku na Pearl Harbor?
Den po útoku Američané vyhlásili Japonsku válku a konflikt se stal celosvětovým.

Neúspěchy na východní frontě
první neúspěšný útok

na Moskvu

Kdy k němu došlo?

5. prosince 1941

Co Němce překvapilo? mráz

Proč poté obsadili
Kavkaz ?

Jak dopadla bitva u Kursku a co bylo
důsledkem?
Poražená německá armáda začíná ustupovat
a Rudá armáda osvobozuje dobytá území .

další napadené město

Jsou zde zdroje
ropy .
Stalingrad

Co se Němcům stalo?

Byli obklíčeni.

Na jak dlouho?

Na půl roku.

Kolik Němců se
nakonec vzdalo?

půl milionu

U jakého města došlo
k další velké bitvě?

U Kursku

Jaké zbraně byly
použity?

tanky

Kolik na něm. straně?

2800/milion voj.

Kolik na straně SSSR?

dvojnásobek

Na konci roku 1941 byly Spojené státy zataženy Japonskem do 2.světové války. V létě
roku 1942 se Japonsko pokusilo dobít základnu USA na jednom z tichomořských
ostrovů. O jaký ostrov jde ti prozradí tajenka.
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Město, u kterého utrpěla německá armáda první velký neúspěch na východní frontě.
Město, ve kterém se po půlročním obléhání vzdala půlmilionová německá armáda
armádě sovětské.
O jaké lodě Američané nepřišli při útoku na Pearl Harbor?
Jak označujeme ozbrojené síly Třetí říše (německou armádu)?
Jaký stát zaútočil na americkou základnu Pearl Harbor a vtáhl tak USA do války?
Jaké zbraně sehrály hlavní roly v bitvě u Kursku?

Zdroje použitého obrazového materiálu:
http://m.tyden.cz/rubriky/domaci/historie/pod-ochranou-rise/15-brezen-1939-hitler-v-praze-a-licomernicesi_110058.html, 7.2. 2012
http://www.annefrankguide.net/cs-cz/bronnenbank.asp?tid=2823, 7.2. 2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_p%C5%99ed_Moskvou, 7.2. 2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Stalingradu , 7.2. 2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Kurska, 7.2. 2012
http://carlahoag.wordpress.com/2009/12/07/pearl-harbor/, 7.2. 2012
http://www.history.navy.mil/photos/events/wwii-pac/pearlhbr/ph-ja1.htm, 7.2. 2012
http://www.tankww2.estranky.cz/fotoalbum/spojenecke-tanky/americka-obrnena-technika/m7priest.jpg.html, 7.2. 2012

Státní symboly jsou ze své podstaty volná díla.
Jako obrazový materiál jsou použita volná díla, nebo materiály vytvořené autorem prezentace.

