Učna tema: NACIZEM
Datum: petek, 27. 11. 2020
Cilji : -

učenec pojasni značilnost totalitarne vladavine v Nemčiji,
učenec pozna okoliščine, ki so omogočile Hitlerjev prihod na oblast,
učenec pozna nacistične simbole in odnos nacistov do nasprotnikov in Židov,
učenec primerja in utemelji načine ter vzroke vmešavanja države v gospodarstvo v
Nemčiji ter sklepa, kakšne posledice je imelo to vmešavanje za nadaljnji razvoj
države.

Navodila:
1. V SDZ 1. del preglej in po potrebi popravi 1. nalogo str. 49 in 4. nalogo na str.51.
(glej zapis: Rešitev nalog). Ti nalogi sta bili podani pri prešnji uri, v ponedeljek
23.11. pri 4. uri.
2. V zvezek napiši naslov: Nacizem v Nemčiji.
3. Preberi besedilo v SDZ 1. del (str. 49 do 51 Nacizem v Nemčiji).
4. V SDZ 1. del reši 1. na str. 49 in 4. nalogo na str. 51.
5. Prepiši učno snov v zvezek (glej zapis).
6. Poglej kratek film o Hitlerju : https://www.youtube.com/watch?v=DTF0UVHIyBs

REŠITEV NALOG
Str. 49, 1. naloga
a) Na strani centralnih sil.
b) Z londonskim sporazumom leta 1915.
c) Ker je prestopila na zmagovalno stran in je po vojni dobila veliko ozemlja, ki so ji ga
zaveznice obljubile v zameno za pomoč v vojni.
Str. 51, 4. naloga

ZAPIS UČNE SNOVI
Nacizem
= diktatorski politični sistem, ki traja do konca 2. svetovne vojne. Poveličuje arijsko raso,
zaničuje, iztreblja druge ljudi, vodja države je diktatorski Firer.
1918 – 1933: politično nestabilnost v Nemčiji so povzročile:





povojne ozemeljske izgube,
visoke vojne odškodnine,
več gospodarskih kriz, najhujša 1929 – 1933,
delavske stavke, ki so se pojavile zaradi težkih razmer in velike brezposelnosti.

Nacionalsocialistična stranka Adolfa Hitlerja je v gospodarski krizi pridobivala moč in
privržence.
Leta 1932 Hitler zmaga na volitvah, Nemčijo spremeni v totalitarno državo, kasneje postane
Kancler (predsednik vlade), potem Firer (pomeni glavna vodja države).
Značilnosti nacizma:





močna propaganda nacizma in cenzura v medjih,
Hitler je odstranil vse svoje nasprotnike,
delo z mladino: da bi jih poučevali o nacističnih idejah,
nadzor nad gospodarstvom: cilj je zmanjšati brezposelnost in od leta 1936 naprej
pripraviti Nemčijo na vojno.

 vse življenje državljanov je bilo podrejeno ciljem države in njenega diktatorskega
voditelja.
 Tajna policija (gestapo) in zaščitne enote (SS) nadzorujejo (brutalne kazni za
neupoštevanje),
 antisemitizem: sovraštvo do Judov,
 koncentracijska taborišča: najprej za komuniste, potem predvsem za Jude,
homoseksualce, duševno bolne, Slovane in Rome. Javnosti so bila taborišča prikazna
kot delovna taborišča, resnica prikrita (Dachau, Auschwitz …)

