
  

          Dobrý den, přeji vám další krásný májový týden,

Blíží se konec šk. roku a s ním pochopitelně i klasifikace na konci pololetí. 
Vzhledem k nastalé mimořádné situaci  se hodnocení bude odvíjet a skládat od následujících:
- známky, které jste získali ve škole od začátku pololetí do 11.3.
- vaše aktivita a přístup během domácího samostudia 
- bere se v úvahu  výsledné hodnocení na konci 1. pol.  

….. je to na vás.. :-))

Pomalu se schyluje  ke konci války – projdeme se 4. fází a to na všech frontách. Německo 
slábne, ztrácí moc …. Jak si s tím poradí.. ?  A  co jeho spojenec na východě ,Japonsko ? 
Pojďme  hledat  odpovědi.... 

ÚKOL na tento týden

1. vytisknout nebo přepsat do sešitu části prezentace

2  doplnit  dva pracovní listy , vyfotit,   

                                                                  Poslat na můj mail formát jpg, jpeg, pgn

3. podívat se na videa, která jsou  uvedená na stránkách prezentace

4. kdo má zájem za dlouhých večerů si najít film  např. O operaci v Ardenách



  



  



  

 4. FÁZE         OD  LÉTA    1944  -    DO   8.  KVĚTNA  1945  

TICHOMOŘÍ

                                                                                                     Tento neopisovat

- řídil ji gen. Mc Arthur

Od této chvíle Japonsko jako námořní velmoc přestalo existovat

https://www.slavne-dny.cz/episode/10007870/den-kdy-skoncila-bitva-u-leyte-26-rijen

https://www.slavne-dny.cz/episode/10007870/den-kdy-skoncila-bitva-u-leyte-26-rijen


  



  

KAMIKADZE



  

ZÁPADNÍ  FRONTA

KRIZE  FAŠISTICKÝCH VELMOCÍ

  N  v krizi
- jeho oslabení způsobilo jednotlivá národní povstání – Paříž, Varšava, Slovensko....
- Hiler tajně doufal, že mu záchranu přinese tajná zbraň – atomová bomba
- pokus o atentát na Hitlera  -  neúspěšný  

Prosinec 1944 -  N protiofenzíva v Ardenách  a Dolním Sasku – operace Noc a mlha
- posup zastaven fran. Vojáky v 1 / 1945
- v 3 /   - Spojenci překročili  Rýn
- v 4 /   se setkali na Labi s Rudou armádou u Turgau



  

https://www.slavne-dny.cz/episode/825416/den-atentatu-na-hitlera-20-cervenec

https://www.slavne-dny.cz/episode/825416/den-atentatu-na-hitlera-20-cervenec


  



  

ITÁLIE

- 4/ 1945 – padla fašistická část , Milán
- Mussolini zajat partyzány a 28. 4. 1945 popraven

FRANCIE

- zatčen vůdce vichyského režimu gen. Pétain 
 



  

VÝCHODNÍ  FRONTA

https://www.slavne-dny.cz/episode/10018608/den-kdy-zacalo-varsavske-povstani-1-srpen-1944

https://www.slavne-dny.cz/episode/10018608/den-kdy-zacalo-varsavske-povstani-1-srpen-1944
https://www.slavne-dny.cz/episode/10018608/den-kdy-zacalo-varsavske-povstani-1-srpen-1944


  



  

https://www.slavne-dny.cz/episode/10012988/den-prekroceni-hranic-na-dukle-6-rijen-1944

https://www.slavne-dny.cz/episode/831728/den-kdy-zacalo-slovenske-narodni-povstani-29-srpen

https://www.slavne-dny.cz/episode/10012988/den-prekroceni-hranic-na-dukle-6-rijen-1944
https://www.slavne-dny.cz/episode/831728/den-kdy-zacalo-slovenske-narodni-povstani-29-srpen
https://www.slavne-dny.cz/episode/10012988/den-prekroceni-hranic-na-dukle-6-rijen-1944


  



  

NĚMECKO ,  PÁD BERLÍNA

https://www.slavne-dny.cz/episode/10001476/den-bombardovani-drazdan

https://www.slavne-dny.cz/episode/10001476/den-bombardovani-drazdan


  

https://www.slavne-dny.cz/episode/10010139/den-setkani-na-labi-25-duben

https://www.slavne-dny.cz/episode/10010139/den-setkani-na-labi-25-duben


  

https://www.slavne-dny.cz/episode/679372/den-kdy-hitler-spachal-sebevrazdu-30-duben

https://www.slavne-dny.cz/episode/679372/den-kdy-hitler-spachal-sebevrazdu-30-duben


  



  https://www.slavne-dny.cz/episode/658831/den-kdy-zacala-jaltska-konference-4-unor

https://www.slavne-dny.cz/episode/658831/den-kdy-zacala-jaltska-konference-4-unor
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