PREZENTACE Z DĚJEPISU PRO 9. ROČNÍK
T.G. Masaryk – osobnost, tvůrce čs. státu
J.V. Stalin – kult osobnosti, tajná policie, gulagy...
Jakým způsobem a proč se Stalin vypořádal se svými odpůrci?
B. Mussolini – italský fašismus,cesta k moci
Hospodářská krize – 30. léta – příčiny, průběh, důsledky
A. Hitler – vůdce - cesta k moci, úspěch nacistické propagandy,
zapálení říšského sněmu, cesta ke světovládě (pojmy NSDAP,
nacismus, gestapo, SA - noc dlouhých nožů, SS, Hitlerjugend)
Antisemitismus- základ německé nacistické politiky – posavení Židů v
N, křišťálová noc, norimberské rasové zákony
Koncentrační tábory – šoa – holocaust, Terezín, Osvětim ...
Přepadení Polska – počátek apokalypsy – záminka útoku, podivná
válka, SSSR – spojenec N, Katyň
Letecká bitva o Británii – letadla II. SV., radar, čs.letci
W. Churchill
Pearl Harbor – USA ve válce s Japonskem, letadlová loď,
vývoj války v Tichomoří (1941-42, červen 1942 - 43)
6.6.1944 – operace „Overlord“ - vylodění spojenců v Normandii,
gn. Eisenhower, gn. Patton, maršál Montgomery, postup spojenců
Hirošima a Nagasaki –jaderný útok, konec války v Asii
Vojenská technika a zbraně II. SV
17. 11. 1939 – protesty a odveta, V. Sedláček, J. Opletal, zavření
českých VŠ škol, počátky domácího odboje
Atentát na R. Heydricha, stanné právo, soudy, židovská otázka,
příprava a provdení atentátu
Lidice a Ležáky - heydrichiáda
Postupimská konference - poválečný program obnovy
kdo – kde – kdy – výsledek jednání
NATO – společná obrana demokracie, kdy, kdo, proč – cíle
EHS – společná hospodářská politika, kdy, kdo, proč - cíle
Korejská válka
Karibská krize – svět na pokraji jaderné války
Válka ve Vietnamu
John Fitzgerald Kennnedy - osobnost v čele supervelmoci USA,
protirasistická politika, atentát
Politické procesy v 50. letech
Pražské jaro 1968 – pokus o socialismus s lidskou tváří, reforma,
A. Dubček , Dva tisíce slov
Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, Jan Palach
Normalizace – obnova totality, její projevy, G. Husák
Charta 77 – osobnosti, cíl, formy pronásledování
Několik vět – kdy, obsah

Několik přátelských rad
V prezentaci využívej dobové fotografie, ukázky z knih, z dokumetárních filmů...
Nezapomeň, že mnohdy stačí vložit odkaz.
Prezentace obsahuje přehledně důležité body, hesla, informace, které ovšem
prezentuješ ty.
Pamatuj, že musíš umět vysvětlit spolužákům každý pojem, který použiješ.
Referát přednášej, nečti, o daném tématu bys měl mít přehled.
Připomínám (jako už tradičně...), že stále platí zákon na ochranu duševního
vlastnictví, proto by měla patřit poslední stránka tvé prezentace citacím.

