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Anotace 

• Materiál (DUM – digitální učení materiál) je určen pro 
práci na interaktivní tabuli, popřípadě práci s 
dataprojektorem. Využít se dá v předmětu dějepis, 
ročníku devátém. Je součástí tématického okruhu 
Moderní doba. 

• Materiál je určený pro vyvozování nového učiva, 
opakování a procvičování učiva v otázkách. 

• Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z 
učebnice: Pečenka M. a kol.: Dějiny moderní doby, 1. 
díl, Práce, Praha, 1999.  

 



Válečné konflikty 30. let 

 

 

Dějepis 9 



Japonsko 

• Expanze, snaha ovládnout celou Asii 

• 1905 ovládli Kurily, Sachalin, Koreu – po 
Rusko-japonské válce 

• 1931 ovládli Mandžusko, vytvořili zde závislý 
stát Mandžukuo 

• 1937 válka proti Číně, ovládli východní pobřeží, 
spojili se nacionalisté (Čankajšek) a 
komunisté (Mao Ce-Tung) 

 



• /1/ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Manchuria.png


• /2/ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/ChinaGeography.png


Itálie 

• 1935 napadla Etiopii (Habeš) 

• Ovládli ji 
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Ethiopia_%28Africa_orthographic_projection%29.svg


Španělsko 

• Občanská válka ve Španělsku  

• (1936-39) 

• Lidová fronta x pravicové strany – 
fašisti (Francisco Franco) 

• SSSR i ČSR podporovali Lidovou frontu, 
Německo a Itálie podporovali Franca 

• Vítězství fašistů v čele s Francem 
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Development_of_the_Spanish_Civil_War_fronts.jpg
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Bundesarchiv_Bild_183-L15327%2C_Spanien%2C_Heinrich_Himmler_bei_Franco.jpg


Německo 

• 1936 obsazení Porýní 

• 1938 anšlus Rakouska 

• 1938 obsazení Sudet 

• 1939 Protektorát Čechy a Morava 
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Deutschesreich1939.png


1. Japonsko ovládlo v roce 1931? 

• A) Koreu 

 

• B) Mandžusko 

 

• C) Čínu 



•Špatně 

•                               /7/ 

 

 

 



•Správně 
                          /8/ 

 



2. V čele čínských komunistů stál? 

 

• A) Mao Ce-Tung 

 

• B) Čankajšek 

 

• C) Hitler 



•Špatně 

 
 

 



•Správně 

 



3. Italové ovládli 1935?  

• A) Habeš 

 

• B) Nigérii 

 

• C) Egypt 



•Špatně 

 
 

 



•Správně 

 



4. Němci v roce 1938 připojili (tzv. 
anšlus)?  

• A) Sudety 

 

• B) Porýní 

 

• C) Rakousko 



•Špatně 

 
 

 



•Správně 

 



5. Vítězem občanské války ve 
Španělsku se stal?  

• A) Mussolini 

 

• B) Franco 

 

• C) Hitler 



•Špatně 

 
 

 



•Správně 

 



 

 

 

•Konec otázek… 



Řešení 

• 1.B 

• 2.A 

• 3.A 

• 4.C 

• 5.B 
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