
Dějepis VIII. 8.6. 

Poslední téma letošního roku, budeme se k němu vracet na začátku nového školního roku. 

Zápis i řešení úkolů si velmi dobře uschovej! 

Pročti si článek na str.121-  124. Pozorně si prohlédni i obrázky a pročti i texty k nim na  

str. 122 a 123. 

Proveď zápis do sešitu : 

 
Válečné události 1917 – 1918 

Krutá zima 1916/1917 přinesla politickou, sociální a zásobovací krizi→ ta dolehla nejdříve  na Rusko 

únor 1917 sesazen car, jmenována prozatímní vláda 

radikální politické strany však začaly zakládat SOVĚTY →  období dvojvládí 

duben 1917 na stranu Dohody se přidaly USA (ekonom. nejsilnější na světě) 

říjen (u nás listopad) 1917 státní převrat bolševiků ( v čele V.I. Lenin) v Rusku 

→ svrhli prozatím. vládu  a nastolili vojenskou diktaturu (sovětskou republiku)→začala obč. válka 

březen 1918 - aby se mohli bolševici soustředit na občanskou válku, uzavřeli s Německem separátní mír  

odpadla východní fronta 

rok 1918 - Německo už bylo válkou značně vyčerpáno, nedostatek surovin = porážka  11.11.1918 přijalo 

kapitulaci  = konec 1.sv. války 

na konci války v zázemí revoluce : 

28.10.1918 vyhlášeno samostatné Československo, 3.11.1918  revoluce  v Německu 

Důsledky války : zabito asi 10 mil. lidí 

                             zraněno : 20-25 mil. lidí 

byly zlikvidovány monarchie : Rusko, R – U, Německo a Osmanská říše 

místo R –U nástupnické státy, mezi nimi Československo 

Evropa ztratila své výsadní postavení ve světě, její místo zaujaly USA 

 

Úkoly: 

1. Proč říkáme, že bylo v Rusku v r. 1917 nastoleno dvojvládí? 

2. Ve slovníku cizích slov zkus najít - vysvětlit podrobněji, než je to ve slovníčku v učebnici, pojem 

    demoralizace. 

3. Která událost vedla k tomu, že americký prezident přesvědčil kongres k tomu, že USA vstoupily do  

    války? Kdo byl tím prezidentem? 

4. Kdo stál v čele bolševiků při státním převratu v listopadu 1917 v Rusku? Jaké bylo jeho pravé jméno 

    (pomůže ti internet)?  Kde bylo v této době (státního převratu)sídlo Prozatímní vlády? 

5. Kdy a jak odpadla východní fronta? Vysvětli pojem separátní. 

6. Kolik lidí v 1. světové válce zahynulo, jaký je odhad zraněných (zmrzačených)? 

7. Které 4 monarchie se po skončení války rozpadly? 

 

Odpovědi zasílej na kecinot18@email.cz do pátku 12.6.2020. Řádně si uschovej zápis i odpovědi, 

budeš je potřebovat na začátku nového školního roku!!! 

Telekonference pátek 12.6.2020 od 9.30 hod 

mailto:kecinot18@email.cz

