
Dějepis 9. 14.4.-17.4. 

 

Dnes máme velmi ožehavé téma osud národnostních menšin po 2. světové válce. Zejména odsun Němců je 

neustále probírán politiky u nás i v Německu.  

1) Pročti si článek na str .95 -97 

2) Proveď si zápis do sešitu 
 
Osud národ. menšin 

a) odsun Němců na základě rozhodnutí Postupim. konference 
1) divoký (do konce roku 1945 – často bezpráví) 
2) organizovaný – od r. 1946 – denně asi 14 tis. lidí, celkem asi 3 mil. 
3)  dodatečný  - 1948 

        velká hospodář. ztráta, přišli jsme o ekonom.velmi výkonné obyvatelstvo; 
x Němcům uplatněn princip kolektivní viny! 

 
b) Maďaři :  
1) reslovakizace = nuceni se přihlásit ke sloven. národnosti 
2) výměna Maďarů za Slováky 
3) přesídlení Maďarů do českého pohraničí 

 
       c) Židé  

Složité vztahy s německými Židy a Židy na Slovensku kvůli navrácení majetku 
Spoustě Židů umožněna emigrace do Izraele (do r. 1949) 
Pak změna politiky SSSR (Izrael s nimi nechtěl spolupracovat) → pod jejím vlivem 1952 -53 protižidovská vlna 
(antisemitská), to se projevilo v politických procesech 

 

3) Zkus přemýšlet nad následujícími otázkami: 

a) Myslíš si, že odsun Němců, tak jak byl proveden, byl v pořádku. Pokud ne – stručně zdůvodni  

b) Pokud bys měl možnost, jak bys to řešil ty? 

c) Podle toho, co jsme si vysvětlovali dříve v hodinách – kromě ekonomické ztráty, jaká mohla být pro      

    pro naše občany ještě jiná ztráta? 

d) Čeho bychom se měli vyvarovat při řešení konfliktních situací - odpověď hledej v zápise. 

    Jak rozumíš pojmu princip kolektivní viny? 

e) Proč mohlo docházet, zejména v r.1945, k velkým nespravedlnostem? 

 

Může ti pomoci, když si na internetu najdeš : 

1) Masakry Němců na jaře a v létě 1945 

2) Vysídlení Němců z Československa – 3.1. Divoký odsun (pořádně si prohlédni dobové fotografie) 

 

Vaše odpovědi na výše uvedené otázky, vaše zamyšlení nad daným tématem očekávám do pátku 17.4., 

budou mě moc zajímat. 

      
 


