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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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způsobu použití výukového materiálu ve
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Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Člověk a společnost

Vzdělávací obor:

Dějepis

Tematická oblast:

Moderní doba

Téma:

Konec války – Postupim,
Norimberk
18A

Pořadí práce:

Konec 2. světové války v Evropě – 8.5. 1945
a
vyrovnávání se spojenců s poraženým
Německem
Válka
skončila
bezpodmínečnou
Jak
pro
Německo
2.světová válkakapitulací
skončila?
poraženého Německa.
SpojenciCo
určují
podmínky
poválečného
to pro
Německo
znamená? vývoje
a vyrovnávají se s viníky utrpení války.

Postupimská konference
17. 7 - 2. 8. 1945
Jednání o poválečné správě Německa a rekonstrukci (obnově)
poválečné Evropy

Velká trojka : W. Churchill, H. Truman, J.V. Stalin
Dohodli se na:
Územní změny po roce 1937 vráceny zpět (Rakousko odděleno od Německa)
Vítězné mocnosti v Německu zajistí - demilitarizace, denacifikace,
demokratizace a dekartelizace
Německo a Rakousko rozděleno na okupační zóny
Změna některých státních hranic (ČSR přišla o Zakarpatí)
Uznán požadavek na odsun sudetských Němců
Mocnosti mohou čerpat reparace ze svých okupačních zón.

Norimberský proces
20. 11 1945 - 1. 10 1946
mezinárodní soudní proces v Norimberku s vojenskými, politickými a
ekonomickými představiteli Nacistického Německa

Před soud postaveno 22 představitelů nacistického Německa
Vyneseno 12 trestů smrti oběšením
3 doživotí
2 x 20 let
1x15 a 1x10 let
3x padl osvobozující rozsudek
SS, Gestapo, SD a vedení NSDAP prohlášeny za zločinecké organizace

Po křivdách války se někteří Češi chtěli pomstím za křivky, které jim způsobilo fašistické
Německo. V Postupimi bylo dohodnuto, že velká německá menšina musí Čechy (hlavně
Sudety) opustit. Někteří Němci byli na odchodu biti a někdy i zabíjeni. Jak tomuto úřady
neorganizovanému odsunu říkáme?
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Zkratka pro Hitlerovu „Národně socialistickou německou dělnickou stranu“
Jedna z hlavních postav Norimberského procesu. Velitel a duchovní otec Luftwaffe.
Jaké jméno je schováno pod písmenem V ve jméně J.V.Stalin?
Město, ve kterém se jednalo o poválečném uspořádání Evropy a osudu poraženého
Německa.
Jaký středoevropský stát byl od března roku 1938 součástí Německé říše?
Jaký proces rozhodoval o zodpovědnosti představitelů nacistického Německa za
hrůzy 2. světové války a zároveň o trestech za ně?

Zdroje použitého obrazového materiálu:
http://druhavalkakonec.euweb.cz/postupim.htm, 7.3. 2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%BD_proces, 7.3. 2012
Jako obrazový materiál jsou použita volná díla

