
D8 - 9. Průběh první světové války
 
 
 
 

Dobrý den, dnes začneme jako obvykle
opakováním, a poté navážeme
vyprávěním o průběhu první světové
války.
 
Jelikož již máme možnost  zhlédnout nějaké dobové
záběry, v následující prezentaci najdete i několik video
odkazů. Povinné je video u bitvy u Verdunu, ostatní videa
jsou dobrovolná. (symbol *)

1. Opakování:
pracuj s učebnicí str. 129-133

Spojení Německa, Rakouska-Uherska a Itálie se nazývalo

Spojení Velké Británie, Francie a Ruska se nazývalo

Stát, kterého se ostatní bojí kvůli rychlému zbrojení, a který chce nové přerozdělení světa, aby získal kolonie:

Území v Evropě (strategicky výhodné kvůli napojení na Asii) , které se osamostatňuje od nadvlády Osmanů, a o které má

zájem hned několik států - např. Rusko, R-U... :

Co je považováno za incident, který rozpoutal napětí v Evropě?

VAŠE VYPRACOVÁNÍ:

Kterému státu vyhlásilo R-U válku a tím rozpoutalo první světovou válku?

Ve kterém roce začala 1.sv. válka?

Jak se nazývá typ boje, který byl veden v průběhu války na západní frontě? tzv. válka poziční neboli

Jak se nazývá typ boje, který byl veden v průběhu války na východní frontě? tzv. válka



Západní fronta:

v zákopech

oslepení britští vojáci po
útoku chemickými zbraněmi u
Ypres

První britské tanky použité v
bitvě na Sommě

Válka začala mohutnou bleskovou ofenzívou Německa na západní frontě, kdy byla
Francie napadena přes neutrální Lucembursko a Belgii. Němci se  velmi brzy se dostali
do vnitrozemí. Jejich postup se však zastavil na řece Marně a válka se změnila na
zákopovou. Systém pevností, zákopů, a to vše posíleno silným dělostřelectvem.
nejznámější bitvy na západní frontě byly:
u Ypres /ipry/ 1915 - poprvé použit Němci bojový plyn  (otrava 15 000 mužů – 5000
zemřelo okamžitě)
u Verdunu /Verdenu/ 1916 -1 mil mrtvých
Povinné video:
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-bitva-u-verdunu-151797 
na řece Sommě 1916 - společná britsko-francouzská ofenziva, poprvé použity tanky,
1,1 mil mrtvých
více: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11595035395-bitva-na-somme/21838256295/
(50 min)

Situace zůstává obdobná do r. 1917, kdy vstupuje do války na
straně Dohody USA, a svojí vojenskou i hospodářskou
podporou se daří porážet Německo.
 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-bitva-u-verdunu-151797
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11595035395-bitva-na-somme/21838256295/


Východní fronta:
Na východní frontě bojuje proti Německu a Rakousku - Uhersku Rusko. Vlastně
to bylo první Rusko, které zaútočilo 1914 na východ Polska. Po několik dalších
let se fronta posunuje střídavě na jednu či druhou stranu, ale zásadní průlom
nenastal. Obě strany byly válkou již velmi vyčerpané. Situace v Rusku se
zhoršila a vyostřila natolik, že zde vypukly 1917 dvě revoluce, byl svržen car a
propukla občanská válka.
* více:
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-komuniste-ovladli-nejvetsi-zemi-sveta-7-listopad-151372
(cca 4:30)

Rusko tak již ve válce pokračovat nemohlo a s Německem a R-U uzavírá mír, a
to i za cenu obrovských územních ztrát.
Východní fronta od března 1918 již neexistovala.

Revoluce v Rusku
znamenala vládu
radikální levice, v
čele V.I. Lenin

Další významné skutečnosti, které ovlivnily vývoj a výsledek válečných
dějin:
 

Německo vedlo neomezenou ponorkovou válku v Atlantiku 
    *
více:https://www.idnes.cz/technet/pred-100-lety/nejnebezpecnejsi-misto-1-svetova-valka-ponorky.A171123_150716_pred-100-lety_heli
(video cca 3 min)

Itálie byla původně členem Trojspolku, ale do války na jeho straně nevstoupila. Naopak v r. 1915 vstupuje do války na straně
Dohody, a díky tomu se otevřela jižní fronta bojující proti R-U.(na této frontě vítězí Dohoda)
boje probíhají i na Balkánském poloostrově - tzv. Balkánská fronta - zde také nakonec zvítězila Dohoda
boje probíhají i v Asii a Africe
využití letadel k průzkumu i boji 

* více: https://www.crg.cz/sekce/historie/referaty/20-stoleti/letadla/letadla.htm (text)
 
 

Konec 1. světové války
Dlouhé a náročné boje způsobovaly problémy ve všech zúčastněných státech, totální vyčerpání vyvolávalo vzpoury vojáků i
velké hospodářské problémy. Po postupných porážkách na všech frontách i v zahraničí, jsou nuceny státy Trojspolku
podepsat kapitulaci

Rakousko - Uhersko se rozpadlo se, vznik nástupnických států
revoluce v Německu - císař uprchl, nová vláda
 11.11.1918 konec 1. světové válce
mírová ujednání byla stvrzena na jednání ve Versailles - leden 2019

 

2. Poznej důležitá místa a státy 1. světové války
Pracuj s dnešní prezentací a učebnicí na str. 133-135

1. bitva na Sommě

tento stát vyhlásil neomezenou ponorkovou
válku

2. Rusko

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-komuniste-ovladli-nejvetsi-zemi-sveta-7-listopad-151372
https://www.idnes.cz/technet/pred-100-lety/nejnebezpecnejsi-misto-1-svetova-valka-ponorky.A171123_150716_pred-100-lety_heli
https://www.crg.cz/sekce/historie/referaty/20-stoleti/letadla/letadla.htm


stát, který byl původně na straně Trojspolku, později
přešel na stranu Dohody

3. Itálie

místo, kde došlo k prvnímu použití
chemických zbraní

4. bitva u Ypres

Město, které bylo obklopeno pevnostmi, a kde
došlo k jedné z největších bitev první světové
války, ve které zemřelo téměř milion lidí.

5. USA

stát, kde došlo ke svržení cara a nástupu
bolševiků

6. Německo

místo, kde se dojednali podmínky ukončení 1.
světové války

7. Verdun

místo konfliktu, kde došlo k prvnímu použití
tanků

8. Rakousko - Uhersko



Stát, který vstoupil v r. 1917 do války na straně dohody

9. Versailles

stát, který se po porážce v 1. světové válce
rozpadl 

3. Napiš 3 důsledky první světové války.
Pracuj s textem Důsledky války - str. 135
VAŠE VYPRACOVÁNÍ:


