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VELKÁ ŘÍJNOVÁ SOCIALISTICKÁ REVOLUCE v RUSKU
Rusko  nejslabší článek dohody,neschopné vedení, zastaralá výzbroj, 
obrovské ztráty, hlad, obyvatelstvo proti válce.  
Vládne car Mikuláš II.   politicky slabý vládce, vládu státu řídila 
carevna Alexandra Fjodorovna (ovlivňována mnichem Rasputinem).
V březnu 1917 (v únoru podle ruského kalendáře) šlechta donutila 
cara Mikuláše, aby abdikoval. Byla sestavena
prozatímní vláda, Rusko zatím pokračovalo ve válce.
Nespokojenosti využívají bolševici , návrat Vladimíra Iljiče Lenina z 
emigrace.
Bolševici zakládali SOVĚTY(zástupci dělníků a rolníků byli voleni do 
rady).
Ve volbách bolševici neuspěli   orientace na násilné převzetí moci.
7. listopadu (25. října podle ruského kalendáře)  zaútočili na Zimní 
palác a ujali se vlády = VLÁDA LIDOVÝCH KOMISAŘŮ (v čele s 
Leninem).
Vydali dekret o míru  válka je imperialistická, Rusko v ní nebude 
pokračovat. V březnu 1917 byl uzavřen BrestLitevský  sepárátní mír.
Dekret o půdě  půda je znárodněna a rozdávána bezzemkům.

UČEBNICE S. 1625
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VZNIK SSSR, STALINISMUS
V občanské válce proti sobě bojovali rudoarmějci 
(vojsko bolševiků) a běloarmějci (vojsko hájící cara) , zvítězili
 rudoarmějci .
1922 vznik  SSSR = Svaz sovětských socialistických republik.
Po smrti  Lenina 1924, nastolil diktaturu Josif Visarionovič STALIN
 (referát).Stalin zrušil NEP (tj. novou ekonomickou politiku) a 
znovu začalo znárodňování.
Zavedl centrální plánování  pětiletý plán. 
Začala INDUSTRIALIZACE = ?
KOLEKTIVIZACE = ?
 budování KOLCHOZŮ=?   
Následkem byl hladomor (Ukrajina 1933). 
 Represe  zákaz stěhování, byly zakládány koncentrační 
tábory GULAGY (k uvěznění odpůrců režimu).
Stalin zavedl  totalitní režim, kult neomylného vůdce, 
vnitrostranické čistky  teror (25 milionů popravených),využíval 
tajné policie = ČEKA.

ÚKOL Z UČEBNICE S. 16  24 ZJISTI:
A) KDO BYLI BOLŠEVICI?
B) CO BYLA KOMINTERNA?
C) KDO BYL POVAŽOVÁN ZA KONTRAREVOLUCIONÁŘE?
D) CO BYLY SOVĚTY?
E) CO JE TO DEPORTACE?
F) KDO TO BYL KULAK?

generální tajemník KSSS
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Grigorij_Jefimovi%C4%8D_Rasputin

GRIGORIJ JEFIMOVIČ RASPUTIN
CAR MIKULÁŠ II.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Grigorij_Jefimovi%C4%8D_Rasputin
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http://en.wikipedia.org/wiki/Image:CoA_Russian_Empire.png

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:CoA_Russian_Empire.png
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ALEXANDRA FJODOROVNA HESENSKÁ
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Russian_Royal_Family_1911_720px.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Russian_Royal_Family_1911_720px.jpg
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilji%C4%8D_Lenin

http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin

"Zeptáme se každého, jaký je jeho 
vztah k revoluci. Zda je pro nebo 
proti. Pokud bude proti, postavíme 
ho ke zdi... Dokud nepoužijejme vůči 
spekulantům násilí, to znamená na 
místě zastřelit, nedosáhneme ničeho. 
Bez milosti pobijeme stovky i tisíce 
nepřátel, ať se utopí ve vlastní krvi, 
ať krev buržoustů teče proudem!
Nepotřebujeme žádnou opozici, 
soudruzi! Není na to doba. Buď 
budeme na této straně, nebo na druhé 
 ne s argumenty, ale s puškou! Pryč s 
opozicí soudruzi! Přišel čas, abychom 
s ní skoncovali. Opozice už bylo dost! 
Je nutné učinit přítrž zbytečným 
diskuzím. Je mnohem lepší 
diskutovat s puškami než s 
požadavky opozice." 
                V. I. Lenin v projevech 1920,1921
Dějiny 20. století, H. Mandelová, E. Kunstová,
I. Pařízková, Dialog 2004, s. 12

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Ilji%C4%8D_Lenin
http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin
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http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Lenin_and_stalin.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Lenin_and_stalin.jpg
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http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Tov_lenin_ochishchaet.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Btilet%C3%BD_pl%C3%A1n

SOUDRUH LENIN ČISTÍ ZEMI OD 
ŠPÍNY.

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Tov_lenin_ochishchaet.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Btilet%C3%BD_pl%C3%A1n
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/JStalin_Secretary_general_CCCP
_1942.jpg/240pxJStalin_Secretary_general_CCCP_1942.jpg

Josif Vissarionovič Džugašvili

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/JStalin_Secretary_general_CCCP_1942.jpg/240px-JStalin_Secretary_general_CCCP_1942.jpg
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http://pctuning.tyden.cz/ilustrace2/Kujal/Aurora/aurora%20(Custom).jpg

KŘIŽNÍK AURORA DNES

http://pctuning.tyden.cz/ilustrace2/Kujal/Aurora/aurora%20(Custom).jpg
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