
D8 - 8. První světová válka 1
Dobrý den, 
ve svých následujících prezentacích se vám budu
snažit vyložit dějiny 1. světové války, konfliktu, jaký
lidstvo do své doby ještě nezažilo, a který natrvalo
změnil mapu světa.

Nejdříve si připomeneme rozložení sil v Evropě těsně
před vypuknutím války. Existovaly zde dvě koalice
(seskupení): Trojspolek a Trojdohoda.
 
Nyní pracuj s učebnicí str. 129 a roztřiď v prvním úkolu
informace o těchto seskupeních:

1. 1. 1882 TROJSPOLEK TROJDOHODA

2. 1907 TROJSPOLEK TROJDOHODA

3. Itálie TROJSPOLEK TROJDOHODA

4. Dohoda TROJSPOLEK TROJDOHODA

5. Rakousko- Uhersko (R-U) TROJSPOLEK TROJDOHODA

6. Velká Británie (VB) TROJSPOLEK TROJDOHODA

7. Francie TROJSPOLEK TROJDOHODA

8. Německo TROJSPOLEK TROJDOHODA

9. Rusko TROJSPOLEK TROJDOHODA

10. Centrální mocnosti TROJSPOLEK TROJDOHODA



2. Situace v Evropě s přiostřovala:
mnohé státy měly strach z německého zbrojení
rozepře kvůli koloniím
problémy na Balkáně (zde se část států
osamostatnila z tureckého vlivu, část nikoliv. Do
dění na tomto poloostrově neustále zasahují
evropské mocnosti, které v tomto strategickém
místě nechtěly ztratit vliv - př. Rusko má blízký
vztah se Srbskem, Rakousko - Uhersko napadlo
Bosnu a Hercegovinu ....)

 
... vlastně už chyběla jen vhodná záminka k vypuknutí
války...
 
2, Doplň informace o událostech, které rozpoutaly 1.
světovou válku (str. 131):

 

V červnu 1914 přijel do  (hlavního města Bosny a Hercegoviny) na oficiální návštěvu

následník trůnu František Ferdinand d´Este s manželkou Žofií Chotkovou 

(mimochodem šlechtična českého původu) . Toho využili bosenští radikálové a 

spáchali na něj .  Rakousko z tohoto konfliktu obvinilo Srbsko, protože se domnívalo,

 že povstalce podporovalo (ale nebyla to pravda!) a vydalo pro Srbsko   

= podmínky, které musí splnit, aby zabránilo válce. To ale nebylo pro Srbsko ve všech 

bodech přijatelné, proto mu (datum - vše čísly) vyhlásilo Rakousko - Uhersko válku.

Díky spojeneckým politickým vazbám tak do války brzy vstupuje téměř celá Evropa, a později i některé mimoevropské
státy (např. USA, Japonsko, osmanská říše...)

3. 3, V doplňkovém textu na téže straně najdi jméno atentátníka a přidej o něm 2 informace.
VAŠE VYPRACOVÁNÍ:



4. Během 1. světové války se bojovalo na několika linií
neboli frontách. Nejvýznamnější byly: 

západní (Německo x VB, Francie)
východní (Rusko x Německo, R-U)
další fronty např. v Srbsku nebo v Itálii nebyly tak
významné
boje se vedly i v Africe a Asii, ale rohodující byla
Evropa

 
 
Vyber charakteristiku východní a západní fronty (str.
133)
 

1. západní fronta manévrová válka = vojenské oddíly manévrují
v terénu, útočí, ustupují ...

2. východní fronta poziční /zákopová válka = systém zákopů,
snaha prolomit frontu masovým nasazením
vojáků. To ale kvůli dělostřelecké výbavě
nepřátel nebylo možné, proto se i přes
obrovské ztráty na životech fronta téměř
nehýbala

5. Vyber, co nepatří mezi zbraně 1. světové války: (str.
132)

a) letadla

b) ponorky

c) obrněné vlaky

d) děla s dostřelem 100km

e) atomové zbraně

f) bojové plyny

g) samopaly

h) kulomety

i) tanky

Zde nabízím několik doplňkových odkazů pro dobrovolná videa:
* https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-cervenec-151942 (DOPORUČUJI 7
min)
 * https://www.youtube.com/watch?v=N5jmvKoJ9vc (o zbraních - cca 3:30, je to slovensky)
 * https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc (Český lev - cca 3 min)
 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-cervenec-151942
https://www.youtube.com/watch?v=N5jmvKoJ9vc
https://www.youtube.com/watch?v=CHjv02nwAWc


To je pro dnešek vše, příště začneme probírat jednotlivé válečné
události. 


