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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:

Třetí republika

Pořadí práce:

19A

Třetí republika
1945–1948

Kdy Třetí
republika
vznikla?
Vznikla
po ukončení
2. světové
války.
Trvánínebylo
československé
během
protektorátu
zahraniční
i domácí
Proč
české ideje
území,
jako
součástudržovali
Německa,
považované
odboj.
za poražené?
ČECHY

MORAVA
A SLEZKO
SLOVENSKO
PODKARPATSKÁ
RUS

Z jakých částí se nový stát skládal?
Obnovila
se v původních
s výjimkou
Podkarpatské
Rusy.
Jaké
předválečné
územíhranicích,
obnovené
Československo
ztratilo?
Tu si nárokoval SSSR.
Proč se Československo
Podkarpatí
vzdalo?
Někteří představitelé
ČSR vnímli SSSR
jako spojence
a garanta míru.

odsun německého a maďarského obyvatelstva
1945 – 1946
Na základě postupimské konference bylo odsunuto 2 232 544
obyvatel německé národnosti
Při tzv. divokém odsunu mnohdy
docházelo k vyřizování osobních účtů a ke
křivdám a násilí na odsouvaném
německém obyvatelstvu.

V Postupimi nebyl schválen odsun Maďarské menšiny. Maďaři odsunuti pouze
výměnou za Slováky, kteří žili na území Maďarska.
Takto vystěhováno 90 000 obyvatel maďarské národnosti.

Politické tendence v poválečném Československu
1946 – volby a silná pozice komunistů
Po útrapách války jsou vždy silné levicové názory (lidé se mají
podělit o bohatství, často problematicky získané).
Velký vliv má SSSR (osvobodil nás)
V Moskvě fungoval komunistický odboj vedený K. Gottwaldem.
V květnových volbách v roce 1946 komunisté získali 38% hlasů.
Mají velmi silnou pozici – předsedou vlády je K. Gottwald, obsadili
ministerstva vnitra, obrany, zemědělství, informací.

konec třetí republiky
únorové události roku 1948
Komunisté stupňují své požadavky.
Chtějí pokračovat ve znárodňování. Rozdělování statků nad 50 ha.
Nekomunističtí ministři podávají demisi .
Myslí si že ji E. Beneš nepřijme a vyhlásí předčasné volby.
E. Beneš pod tlakem demisi přijímá a Gottwald dosazuje na
uvolněná místa komunisty.

Pro Evropu válka skončila na počátku května 1945. V tichomoří však ještě válčily USA
s Japonskem. Japonsko kapitulovalo až poté, co na dvě jeho města byly svrženy
jaderné pumy. Na které japonské město dopadla jaderná jako první?
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Příjmení politika, který byl představitelem sudetských Němců. Po skončení války spáchal
sebevraždu.
Jak označujeme ČSR mezi lety 1945 a 1948. Od konce války do nástupu komunismu.
Jaká menšina nemusela po postupimské konferenci hromadně odejít z Československa?
Příjmení politika, který sestavoval první poválečnou vládu vzešlou z voleb v roce 1946.
Jaké území ČSR po válce ztratila? Stalo se součástí SSSR.
Jaké jsou myšlenky komunistických stran? (napoví ti jedna ruka)
Co předložili v únoru roku 1948 nekomunističtí ministři prezidentu republiky E. Benešovi?
Jakou pozici zastával K. Gottwald ve vládě, která vzešla z voleb v roce 1946.

Zdroje použitého obrazového materiálu:
http://brno.idnes.cz/penize-a-zlato-odevzdat-kricel-cetnik-pri-odsunu-nemcu-z-brna-pred-65-lety1o9-/brno-zpravy.aspx?c=A100601_1394208_brno-zpravy_dmk, 15.3. 2012
http://www.hlubocky.eu/je-gottwald-stale-cestnym-obcanem-hlubocek/, 15.3. 2012
http://www.novinky.cz/domaci/162271-ksc-viteznym-unorem-pred-61-lety-prevzala-moc-vceskoslovensku.html?ref=stalo-se, 15.3. 2012
http://www.tugendhat.eu/cz/unorovy-prevrat.html, 15.3. 2012
http://simonak.eu/index.php?stranka=pages/h_k/11_23.htm, 15.3. 2012
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/28303-benes-zaslouzil-se-oceskou-republiku/, 15.3. 2012

Jako obrazový materiál jsou použita volná díla, nebo materiály vytvořené autorem
prezentace.

