
  

  Dobrý  den,  všechny  vás zdravím
  
Velké díky a pochvala pro ty, kdo svědomitě a trpělivě s nasazením zpracováváte moje 
prezentace   :-)))

Mail  pro naši komunikaci    andreajaresovazsblat@gmail.com

Prohlédněte si  prosím následující  prezentaci,  je tentokráte  věnována  2. etapě 2. svět. 
Války,  ale pouze jen  východní  frontě  -  SSSR.
Zde jsou  důležité  4 mezníky  =  napadení SSSR a  3 bitvy  Leningrad, Moskva, Stalingrad

Napište si zápis  nebo  vytiskněte  -  sledujte pečlivě mé pokyny na některých stranách, co 
nepsat -   Současně od vás potřebuji zpětnou vazbu, jak vše plníte .Vyfocené mi posílejte

Máte zde i dost doprovodného  textu, který  si nemusíte opisovat, slouží pro vaše pochopení 
učiva  jako dějová linie .  
Také zde  máte i obrázky, upozorŇuji  psychicky  slabší citlivé povahy – některé jsou 
drastické, ale bohužel takové události se skutečně staly.  Pro vás na zamyšlení.....
…
Napsala jsem i odkazy na videa  -  podívejte se na ně, nejsou dlouhá.

Existuje na pc  spousta  videí, dokumentů, ale i filmových zpracování – asi spíš bude zajímat 
chlapce , je to vojenská bojovná tématika

Přeji vám nadále pevné zdraví  a čerpejte sílu z přírody      :-)))

     



  

https://www.slavne-dny.cz/episode/690419/den-kdy-hitler-napadl-sovetsky-svaz-22-cerven

2.  etapa     OD  NAPADENÍ    SSSR     22. června 1941 -
                 DO PŘELOMU  R.   1942 / 43 ( STALINGRAD )  

22. června 1941 – N útočí na SSSR (operace Barbarossa) 

plány N: 

◦do konce r. 1941 ovládnout Evropu, udržet mimo konfl. USA 

◦během 6 týdnů dobýt SSSR 

◦Jap zaútočí na SSSR 

◦VB se přidá na stranu N (proti bolševismu) 

skutečnost: 

◦Jap mělo smlouvu o neútočení se SSSR 

◦VB na stranu SSSR 



  

NEOPISOVAT



  

    SSSR

červen 1941 
◦sovětská armáda vyčerpána z politických čistek 
◦Stalin spoléhá na pakt o neútočení 
◦Stalin nevěří tajným službám, které ho varují (myslí si, že je to                  
provokace

 
 

144 divizí německé armády a jejích spojenců (Itálie, Rumunsko, Maďarsko, 
Finsko, Slovensko)

3 miliony vojáků – taktika „bleskové války“- Blitzkrieg

Zpočátku velmi rychlý postup – mnoho zajetých ruských vojáků 1,5 mil.

Obrana obyvatel ...

               VELKÁ  VLASTENECKÁ  VÁLKA



  

Směry útoku

● Sever – přes Pobaltí na Leningrad

● Střed – přes Bělorusko na Moskvu

● Jih – přes Ukrajinu na jižní Rusko a Kavkaz- naleziště ropy (Stalingrad 
                                                                                      = Volgograd



  

Začátek operace

● Během léta a podzimu 1941 dobyta obrovská území

● Teror proti obyvatelstvu, nelidské zacházení se zajatci

● Obklíčení Leningradu a začátek blokády města



  

 SEVERNÍ ÚTOK  -  LENINGRAD

  Od  září  1941  obléhán ´=  tzv. Blokáda Leningradu ,  trvala 900  dní (do konce ledna 1944



  



  



  



  



  

NEOPISUJ



  

OPIŠ

STŘEDNÍ  ÚTOK  -  MOSKVA



  

OPIŠ  jen  heslovitě



  



  

NEOPISUJ  ,    PŘEČTI



  https://www.slavne-dny.cz/episode/10001406/den-kdy-nemci-kapitulovali-u-
stalingradu

NEOPISUJ  ,   PŘEČTI

            JIŽNÍ  ÚTOK



  

NEOPISUJ  VŠE,  JEN  HESLOVITĚ
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