
Dějepis  9. třída  03 

 

Hospodářská krize  (str. 28 – 29) 

 Po válce nastal ve 20. letech růst a rozvoj hospodářství ( celosvětově, ale tempo rozvoje bylo 

samozřejmě v jednotlivých zemích odlišné) 

 A do toho prásk – v USA došlo ke krachu na burze (říjen 1929) a do celého světa se začala šířit 

hospodářská krize 

 Průvodními znaky krize  -  nezaměstnanost, nespokojenost, demonstrace, stávky, střety 

s policií 

 Důsledkem byl růst sociálního napětí, stále větší podporu získávali komunisté a fašisté 

 Pokusy o vyřešení krize – podpora zbrojního průmyslu (Německo), znárodňování (Francie), 

New Deal (USA)  -  ale tato opatření řešila věci jen částečně 

 

Úkol pro vás  -  zjistěte a zapište si do sešitu info o programu New Deal (o co go)😊 

 

 

Soumrak nad Evropou  (str. 30 – 31) 

 Krize silně zasáhla i Německo, s řešením přispěchal začínající politik (Rakušan) A. Hitler 

 Hitler označil „viníky“ – Židy, komunisty, demokraty, versailleský systém (proč) 

 Hitler založil Nacionální socialistickou německou stranu dělnickou – NSDAP 

 V průběhu několika let (a voleb) se stal A. Hitler německým kancléřem (1933) a o rok poději 

se prohlásil za vůdce národa i státu 

 Své nepřátele likvidoval: 1. vězení, 2. koncentrační tábory (i němečtí politici), 3. přímá 

likvidace (1934 – noc dlouhých nožů, což byly vraždy vlastních příznivců SA) 

 Rozhodující postavení získali příslušníci SS a tajná policie (gestapo) 

 Silným nástrojem byla propaganda (vymývání mozků)  

 Mládež byla organizována v jediné povolené organizaci  -  Hitlerjugend 

 Listopad 1938 – křišťálová noc  -  vypalování synagog, rabování židovských obchodů, vraždění 

židů 

 1936 obsadili Němci území v Porýní (kterého se museli po 1. světové válce vzdát v rámci 

reparací) 

 A nikdo, nikdo mu to nezatrhnul, Evropa i svět jen zlehka diplomaticky protestovali, ale nikdo 

nezasáhl, nepomohl. A mělo být hůře – ale o tom někdy jindy ☹ 

Další úkol – zjistěte a zapište si do sešitu info o SA a SS (kdo, proč) 

Video: youtube – Velká hospodářská krize (nudné, ale poučné), dějiny  …… díl 98, anebo cokoli vás 

z té doby zaujme (nástup Hitlera k moci, krize, …) 

Mějte se hezky a něco si zapamatujte 😊 


