Velká válka
= 1. světová válka; název, který dnes užíváme, získala až po dalším světovém konfliktu
S pomocí učebnice str.117-124 vyplň PL, ten pak pošli ke kontrole, termín 26.5.
Doplňte chybějící slova
Záminkou pro vyhlášení války bylo zavraždění……………………………………… Srbům bylo dáno
………………….., ale i přesto, že se snažili vyhovět, byla mu 28…………………………..1914 vyhlášena
válka.
Rusko vyhlásilo mobilizaci a doplnilo své pluky. 1. 8. Vyhlásilo Německo válku ………………. O den později
napadlo …………………….. a následně vstoupilo do války s Francií. Velká Británie reagovala vyhlášením
války Německu …………………………………….. V polovině srpna již byl Dvojspolek ve válce se všemi
mocnostmi………………………..
Boje neprobíhaly jen v jedné oblasti, ale na takzvaných frontách. Nejvíce se však bojovalo v západní Evropě –
zde bojovali Francouzi, Britové a Belgičané proti ………………………….., na východě Rusové proti německé
a rakousko-uherské armádě.
Němci měli plán bleskové války (Blitzkrieg) a počítali s tím, že válku vítězně ukončí do ….. měsíců. Velice
rychle se ale ukázalo, že se mýlili. Museli se stáhnout ze západní fronty a jejich postup na
……………………byl zastaven. Tím válka ztratila pohyb a stala se z ní …………………………………
Kolem ……………………., které na obou stranách fronty vznikly, se nacházely bunkry a
………………………. pole. Rusům se na východní frontě nejprve dařilo, pak se ale situace otočila a v září 1914
generál ………………………… jejich armády porazil u ……………………………..jezer. Rakousko-uherská
armáda Němcům rovněž musela ustoupit. Na konci roku 1914 se obě armády zakopaly u
………………………………. Na jižní frontě spolu bojovalo …………………………….. a
…………………………………
Vyberte správnou možnost
V dubnu 1915 byl Němci poprvé použit bojový plyn – chemická zbraň. Byl na bázi chloru a leptal sliznice.
Zasažené čekala velice bolestivá smrt. Získal název po městu Ypres. Jak se plyn nazývá?
a)

yperit

b) anthrax

c) sarin

Novinkou užitou na v bojích na řece Sommě bylo obrněné vozidlo s pásy. Jak se nazývá?
a)

obrněný transportér

b) bombardér

c) tank

Pro boje u města Verdun roku 1916 se vžil název Verdunský mlýnek na maso. Proč?
a)

Boje byly velice kruté a zahynulo mnoho vojáků

b) místní hory obsahovaly kovy

Tato tvrzení v sobě mají chyby. Pokuste se je opravit.
Rusko v roce 1916 slavilo úspěchy. To přimělo Rumunsko vyhlásit válku Číně.
Rumunsku se velice dařilo.
USA vstoupily do války hned v jejím počátku.
Němci měli v roce 1918 stále mnoho zásob a výborně se jim dařilo.
Když válka skončila, vše se hned vrátilo do starých kolejí.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Podívej se na video https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-bitva-uverdunu-151797a napiš, co tě v něm zaujalo (aspoň 3 věci):

