Pracovní list – Jaltská konference
I. a – Doplňte tři slova, symboly do následující věty: Druhá světová válka byla .......
.........
a
..........

a

I. b –
Druhá světová válka byla svým způsobem také nekonečně dlouhá. Válečné běsnění a nekonečné
zabíjení trvalo už pět a půl roku, když se v únoru 1945 sešla v Jaltě – letovisku na tehdy
sovětském poloostrově Krym - takzvaná Velká trojka.
Jaké tři mocnosti bojující proti Německu představovaly takzvanou Velkou trojku:
Napište (odhadněte) jména jejich tehdejších nejvyšších představitelů:
V případě zájmu doplňte jakýkoliv komentář:
Velmoc
1.
2.
3.

Představitel

Komentář

I. c – Druhá světová válka bude v té chvíli trvat ještě půl roku. Odhadněte téma, o kterém se
budou představitelé velmocí radit:

Po společné diskusi si doplňte dvě témata, u kterých si myslíte, že byla na konferenci probírána.

II. Sledování referátu a filmu
III. Po skončení filmu:
III. a - Napište si jakékoliv poznámky, otázky, které vás během sledování filmu napadly:

III. b -

Zkontrolujte si a případně opravte tabulku I. b

III. c – doplňte do časové osy (nejlépe symboly) začátek války v Evropě, konec války v Evropě,
konference v Teheránu, Jaltě, Postupimi, vstup SSSR do války v Tichomoří, jednání v Moskvě,
Československo součástí sovětského bloku, konec války v Tichomoří
1933
1939
1941
1943
1945
1947
1949

III. d - Na základě filmu a atlasu doplňte do slepé mapky následující údaje: Krym, Berlín a jen
schematicky předválečné Německo, západní a východní frontu v únoru 1945

III. e - Jak byly vyřešeny následující otázky:
1. reparace
2. území Německa
3. Polsko
4. válka s Japonskem
5. ?

III. f – Pojmenujete postavy na fotografii.
Jaké vztahy mezi sebou jednotlivé postavy měly?
Byla na konferenci dobrá nálada? A kuřivo?
Považujete „zasedací pořádek“ na fotografii za příznačný? Své rozhodnutí zdůvodněte.
IV. Jaký důsledek jaltské konference považujete za nejdůležitější? A přispěla k němu i
Rooseveltova choroba? A zapálil si Stalin po konferenci? Své rozhodnutí zdůvodněte.

