   Temat: Niemcy pod wodzą Hitlera                22.04.2020
Proszę zapoznać się z tematemz podręcznika str.193-197
Temat będzie na dwie jednostki lekcyjne.
Notatka:
1. Republika Weimarska:
- 1918 Niemcy stały się republiką
- na czele państwa staną prezydent
- od nazwy miasta Weimar - nazwa Republika Weimarska tam uchwalono republike
- lata 1919-1933 określane mianem Republiki Weimarskiej.
2. Dojście Adolfa Hitlera do władzy
- 1920 w Niemczech powstała partia NSDAP
- na czele której stanoł Adolf Hitler
- ideologie Hitlera nazwano nazizmem
-członkow sympatyków partii nazistami
- oddziały szturmowe NSDAP to SA
- pucz monachijski 1923 hitler próbował po raz pierwszy zdobyć władzę
- został skazany na więzienie
- w więzieniu napisał książkę Mein Kampf- moja wala, w której nakreślił założenia nazizmu:
                                                      - rasa aryjska
                                                       - naród panów
                                                       - nadludzie
                                                       - żydów należy zniszczyć

Temat: Adolf Hitler przejmuje władzę  c.d               24.04.2020
Notatka:
1.Budowa państwa totalitarnego
- wielki kryzys gospodarczy
- dotyczy przemysłu i rolnictwa
- rządy nie były w stannie zapanować nad sytuacja
- rosnca popularnośc sktajnych partii
- partia Hitlera wygrywa wybory 1932
- 30.01.1933 Hitler zostaje Kanclerzem
- Hitler rozprawia się ze swoimi przeciwnikami
- 1934 po śmierci prezydenta Paula Hindenburga, zostaje wodzem i kanclerzem przejmujący obowiacki prezydenta
- otrzymuje tytuł Fuhrer- wódz
- Niemcy stały się państwem policyjnym
- tajna policja to GESTAPO
- naziści duż wagę przywiązywali do propagandy
- odpowiedzialny za propagande był Joseph Goebbels
- państwo nazwano III Rzesza
- flaga państwowa ze swstyką
2. Żydzi w III RZeszy
- 1935 ustawy norynberskie-  pozbawiono żydów praw politycznych i obywatelskich
- 1938 naziści zorganizowali ogólnokrajowy pogrom żydów - Noc Kryształowa, nazwa pochodzi od rozbitego szkła na ulicach
- Hitler uważał za głównych wrogów Zydów, których przesladował.

Zadanie domowe na ocene
- wskaż ckarakterystyczne cechy państwa stworzonego przez nazistów
- pojęcia:
- noc kryształowa
- ustawy norymberskie
- noc długich noży
- fuhrer
- rasa aryjska
- wyjasnij skrót NSDAP

