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             1) OTÁZKY K DVD 
BLÁZNIVÁ LÉTA 

1. Jaký postoj zaujalo USA v roce 1920? 
 

2. Co se objevuje v Itálii a Německu? 
 

3. Kdo se dostává v Rusku k moci? 
 

4. Co se stalo v poražených zemích? 
 

5. Co se stalo ve vítězných zemích? 
 

6. Nejoblíbenější zábava 
 

7. Kdo první přeletěl Atlantik? 
 

8. Kdy se zhroutila newyorská burza? 
 

9. Kdy se dostává k moci Hitler? 
 

10. Jak chtěl Rooswelt zmírnit krizi? 
 

11. Kam vstoupil Hitler v roce 1936? 
 

12. Kam vtrhla Itálie? 
 

13. Kde probíhala občanská válka? 
 

14. Co probíhalo v Rusku? 
 

15. Co zabral Hitler v roce 1938? 
 

16. Co podepsal Hitler a Stalin? 
 

17. Kdy začala 2. světová válka? 
 

18. Kolik m ěla obětí? 
 

19. Kde byly nastoleny zásady míru? 
 Otázky k DVD Byl jednou jeden člověk 
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2) VYPUKNUTÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 

 
- březen 1939 – Litva donucena Německu předat přístav Klajpedu 

 
Klajpeda [online]. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LietuvaKlaipeda.png 

- duben 1939 – obsazení Albánie Itálií 

=) západní mocnosti nabídly pomoc nejvíce ohroženým státům - Polsku, 
Řecku, Rumunsku  

 
Začátek 2. sv. války [online]. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Second_world_war_europe_animation_small.gif 

- srpen 1939 – německo – sovětská smlouva o neútočení -) tajný dodatek 
na rozdělení Polska a vymezení sféry vlivu 
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Německo - sovětský pakt o neútočení [online]. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MolotovRibbentropStalin.jpg 

=) Stalin věřil smlouvě X Hitler – volné ruce k útoku na západ 
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ZAČÁTEK 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 

1.9. 1939 – vpád německých vojsk do Polska 

 
Napadení Polska [online]. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schleswig_Holstein_firing_Gdynia_13.09.1939.jpg 

 

Napadení Polska [online]. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_146-1979-056-

18A,_Polen,_Schlagbaum,_deutsche_Soldaten.jpg 
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3.9. 1939  - Velká Británie a Francie vyhlásila válku Německu 

- taktika tzv. bleskové války -) prolomena polská obrana (útok letectva) 

=) rozdělení polských oddílů -) zoufalý odpor (nedostatečná výzbroj 
polské armády) 

17. 9. -) východní část Polska napadena Rudou armádou -) pád Varšavy 
=) rozdělení Polska =) nastoleny totalitní režimy 

 
Rozdělení Polska [online]. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wrzesien2.jpg 

1940 – připojeny pobaltské republiky 

         - odstoupení Besarábie Rumunsku 

         - sovětsko – finská válka -) část území 
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-  
- březen 1939 – Litva donucena Německu předat přístav …………… 

 
Klajpeda [online]. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LietuvaKlaipeda.png 

- duben 1939 – obsazení ……………… Itálií  
=) západní mocnosti nabídly …………. nejvíce ohroženým státům - 
Polsku, Řecku, Rumunsku  

- srpen 1939 – německo – sovětská smlouva o ………………. -) tajný 
dodatek na ……………… Polska a vymezení sféry vlivu 

 
Začátek 2. sv. války [online]. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Second_world_war_europe_animation_small.gif 

=) Stalin věřil smlouvě X Hitler – volné ruce k útoku na západ 
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ZAČÁTEK 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 

1.9. 1939 – vpád ……………. vojsk do Polska 

 
Napadení Polska [online]. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schleswig_Holstein_firing_Gdynia_13.09.1939.jpg 

 

Napadení Polska [online]. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_146-1979-056-

18A,_Polen,_Schlagbaum,_deutsche_Soldaten.jpg 
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3.9. 1939  - Velká Británie a Francie vyhlásila válku ………… 

- taktika tzv. ……… války  -) prolomena polská obrana (útok letectva) 

=) rozdělení polských oddílů -) zoufalý odpor (nedostatečná výzbroj 
polské armády) 

17. 9. -) …………. část Polska napadena Rudou armádou -) pád Varšavy 
=) rozdělení …………… =) nastoleny totalitní režimy 

 
Rozdělení Polska [online]. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wrzesien2.jpg 

 

1940 – připojeny ………….. republiky 

         - odstoupení Besarábie Rumunsku 

         - sovětsko – ………….. válka -) část území 
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3) BITVA O ANGLII 

 
- Francie a Velká Británie vyhlásily válku Německu X na západní frontě 
se nebojovalo  

- francouzská vojska vyčkával na Maginotově linii  

=) tzv. podivná válka 

 
Maginotova linie [online]. 2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CarteLigneMaginot.png 

- Hitler p ředložil mírové návrhy (uznání výbojů na východě) -) 
odmítnuty 



 11 

ZÁPADNÍ TAŽENÍ 

- duben 1940 -) obsazení Dánska -) invaze do Norska 

 
Západní tažení [online]. 2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gelb_manstein.gif 

- květen 1940 -) obsazení Nizozemí, Lucemburska a Belgie (porušení 
neutrality) -) Francii obešli ze severu (stejně jako v 1. světové válce) 

- rozdělení britského a francouzského vojska -) evakuace z přístavu 
Dunkerque 

Západní tažení - Dunkerque [online]. 2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné 

z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:British_prisoners_at_Dunkerque,_France.jpg 
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- postup do vnitrozemí -) červen 1940 – obsazení Paříže =) příměří 

 
Západní tažení [online]. 2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_101I-126-0347-

09A,_Paris,_Deutsche_Truppen_am_Arc_de_Triomphe.jpg 

- sever + Paříž – Němci, jih – loutkový stát ve Vichy (Petain) 

- zapojení Itálie 

- část francouzských politiků a vojáků -) 
exil (v čele tzv. Svobodných Francouzů – 
gen. de Gaulle) 

 

Charles de Gaulle [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:De_Gaulle-OWI.jpg 
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BITVA O ANGLII 

- květen 1940 – nový 
ministerský předseda – W. 
Churchill  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Winston Churchill [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Churchill_portrait_NYP_45063.jpg 

- červenec 1940 – zahájení invaze na Britské ostrovy 

=) nutnost ovládnout  vzdušný prostor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitva o Británii [online]. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_britain_air_observer.jpg?uselang=cs 
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- srpen – útok Luftwaffe proti britským letištím a leteckým továrnám 

                                                 X 

RAF (2000 : 700) – účast i čsl. pilotů (310., 312. peruť) 

 
Bitva o Británii [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Supermarine_Spitfire_of_Fighter_Command.jpg 

- bombardování Londýna 

 
Bitva o Británii [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LondonBombedWWII_full.jpg 

-  orientace na válečnou výrobu  
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- nový vynález – radar 

 
Radar [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Douvresradar1.jpg 

- obrovské ztráty – lidské i materiální X neúspěch Německa 

=) říjen 1940 – odložení invaze = 1. německý neúspěch 
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- Francie a Velká Británie vyhlásily válku Německu X na ……………. 
front ě se nebojovalo  

- francouzská vojska vyčkávala na Maginotově linii  

=) tzv. ……………… válka 

 
Maginotova linie [online]. 2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CarteLigneMaginot.png 

- Hitler p ředložil ……………. návrhy (uznání výbojů na ………….) -) 
odmítnuty 
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ZÁPADNÍ TAŽENÍ  

- duben 1940 -) obsazení …………….. -) invaze do Norska 

 
Západní tažení [online]. 2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gelb_manstein.gif 

- květen 1940 -) obsazení ……………, Lucemburska a Belgie (porušení 
neutrality) -) Francii obešli ze ………….. (stejně jako v 1. světové 
válce) 

- rozdělení britského a francouzského vojska -) …………… z přístavu 
Dunkerque 

Západní tažení - Dunkerque [online]. 2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné 

z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:British_prisoners_at_Dunkerque,_France.jpg 
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- postup do vnitrozemí -) červen 1940 – …………….. Paříže =) příměří 

 
Západní tažení [online]. 2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_101I-126-

0347-09A,_Paris,_Deutsche_Truppen_am_Arc_de_Triomphe.jpg 

- sever + Paříž – Němci, jih – loutkový stát ve …………… (Petain) 

- zapojení ………………. 

- část francouzských politiků a vojáků -) 
exil (v čele tzv. …………….. 
……………. – gen. de Gaulle) 

 

 

Charles de Gaulle [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:De_Gaulle-OWI.jpg 

 



 19 

 

BITVA O ANGLII 

- květen 1940 – nový ministerský 
předseda – W. ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Winston Churchill [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Churchill_portrait_NYP_45063.jpg 

- červenec 1940 – zahájení ……………. na Britské ostrovy 

=) nutnost ovládnout  …………………. prostor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitva o Británii [online]. 2013 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_britain_air_observer.jpg?uselang=cs 
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- srpen – útok ………………. proti britským letištím a leteckým 
továrnám 

                                                 X 

RAF (2000 : 700) – účast i čsl. pilotů (310., 312. peruť) 

 
Bitva o Británii [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Supermarine_Spitfire_of_Fighter_Command.jpg 

- bombardování ………………. 

 
Bitva o Británii [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LondonBombedWWII_full.jpg 
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-  orientace na ……………… výrobu  

- nový vynález – ……………………… 

 
Radar [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Douvresradar1.jpg 

- obrovské ztráty – lidské i materiální X neúspěch ………….. 

=) říjen 1940 – ………………… invaze = 1. německý neúspěch 
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4) NAPADENÍ SSSR 

 
- říjen 1940 – Itálie napadla Řecko -) zatlačena zpět do Albánie 

- severní Afrika –  britská vojska -) obsazena většina italských kolonií X 
pomoc Německa -) britská vojska zatlačena k Egyptu 

BALKÁNSKÉ TAŽENÍ 

- duben 1941  

- vpád Německa do Jugoslávie -) vytvořen samostatný chorvatský stát 
(ustašovci – A. Pavelic) 

- vpád do Řecka -) část území Řecka a Jugoslávie ponechána spojencům 
(Maďarsko, Bulharsko) 

 
Balkánské tažení - kapitulace [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_146-

1975-036-24,_Jugoslawien,_serbische_Gefangene.jpg 
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NAPADENÍ  SOVĚTSKÉHO SVAZU 

- 22. 6. 1941  

- podílely se Itálie, Maďarsko, Slovensko, Chorvatsko, Rumunsko, 
Finsko, Španělsko 

 

 
Operace Barbarossa [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Operation_Barbarossa_corrected_border.png 

- útok veden -) sever – Leningrad 

                        -) střed – Moskva 

                        -) jih – Ukrajina -) Kavkaz 

- Rusové nepředpokládali napadení =) rychlý postup Němců 

- SSSR bez schopných velitelů 
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- zajato několik milión ů vojáků 

 
Sovětší zajatci [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: <i>Cesty v SSSR</i> [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schlamm1941.jpg 

- obklíčen Leningrad – 900 dní blokády 

 
Blokáda Leningradu [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Leningrad_Siege_May_1942_-_January_1943.png 

- obsazení Ukrajiny 

- postup zastaven před Moskvou 

 

- obyvatelé považováni za méněcennou rasu 

- zdroj surovin, potravin, levné pracovní síly 

- brutální teror -) Židé do koncentračních táborů 

                             -) nucené práce 

 - pomoc Velké Británie a USA – dodávky válečného materiálu 
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- říjen 1940 – Itálie napadla ……………… -) zatlačena zpět do Albánie 

- severní Afrika –  ……………. vojska -) obsazena většina italských 
kolonií X pomoc Německa -) britská vojska zatlačena 
k ………………… 

BALKÁNSKÉ TAŽENÍ 

- duben 1941  

- vpád Německa do …………………. -) vytvořen samostatný 
……………… stát (ustašovci – A. Pavelic) 

- vpád do …………… -) část území Řecka a Jugoslávie ponechána 
spojencům (Maďarsko, Bulharsko) 

 
Balkánské tažení - kapitulace [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_146-1975-036-24,_Jugoslawien,_serbische_Gefangene.jpg 
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NAPADENÍ  SOVĚTSKÉHO SVAZU 

- 22. 6. 1941 

- podílely se Itálie, Maďarsko, Slovensko, Chorvatsko, Rumunsko, 
Finsko, Španělsko 

 
Operace Barbarossa [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Operation_Barbarossa_corrected_border.png 

- útok veden -) sever – Leningrad 

                        -) střed – Moskva 

                        -) jih – Ukrajina -) Kavkaz 

- Rusové nepředpokládali …………. =) rychlý postup Němců 

- SSSR bez …………….. velitelů 
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- zajato několik milión ů vojáků 

 
Sovětší zajatci [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: <i>Cesty v SSSR</i> [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schlamm1941.jpg 

- obklíčen ………………. – 900 dní blokády 

 
Blokáda Leningradu [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Leningrad_Siege_May_1942_-_January_1943.png 

- obsazení ………………….. 

- postup zastaven před Moskvou 

 

- obyvatelé považováni za méněcennou rasu 

- zdroj ……………., potravin, ………….. pracovní síly 

- brutální teror -) Židé do koncentračních táborů 

                             -) nucené práce 

 - pomoc Velké Británie a USA – dodávky …………. materiálu 
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5) OPAKOVACÍ OTÁZKY, OPAKOVACÍ PÍSEMKA 
OPAKOVACÍ OTÁZKY 

(Vypuknutí 2. světové války – napadení SSSR) 

          1. Vypuknutí 2. světové války – německo – sovětská smlouva, začátek války, postoj  

               SSSR, zisky SSSR 

 

 

 

 

 

 

  2. Bitva o Anglii – podivná válka, západní tažení, porážka Francie, ministerský 
předseda, začátek bitvy, průběh, výsledky 

 

 

 

 

 

 

 

  3. Napadení SSSR – situace v Africe, balkánské tažení, napadení SSSR, směry útoků, 
nevýhody SSSR, výsledek 1. Fáze, postoj k obyvatelstvu, pomoc Západu 
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Jméno:                                                                                                                           Známka: 

                              OPAKOVACÍ PÍSEMKA 
                               (Vypuknutí 2. světové války – napadení SSSR) 

        0 – 8 = 5, 9 – 16 = 4, 17 -  27 = 3, 28 – 32 = 2, 33 – 37 = 1     

1. Kdy byl uzavřen sovětsko – německý pakt a čeho se týkal? (3) 
 

2. Která území získal Sovětský svaz? (3) 
 

3. Napiš, jak Hitler postupoval při západním tažení. (3) 
 

4. Kdy došlo k napadení Sovětského svazu a kdo se na něm podílel? (4) 
 

5. Proč byli Němci úspěšní v první fázi napadení SSSR? (3) 
 

6. Vysvětli pojem „podivná válka“ (2) 
 

7. Napiš, jak bylo rozděleno Polsko. (2) 
 

8. Jaký průběh měla bitva o Anglii? (3) 
 

 

9. Jak probíhalo balkánské tažení? (2) 
 

10. Kam vedli Němci útok? (3) 
 

11. Napiš, kdy a jak začala 2. světová válka. (3) 
 

12. Jak se Němci chovali na obsazeném území? (3) 
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Jméno:                                                                                                                          Známka: 

                 OPAKOVACÍ PÍSEMKA 
                               (Vypuknutí 2. světové války – napadení SSSR) 

        0 – 8 = 5, 9 – 16 = 4, 17 -  27 = 3, 28 – 32 = 2, 33 – 37 = 1     

1. Kdy byl uzavřen sovětsko – německý pakt a čeho se týkal? (3) 
 srpen 1939 – německo – sovětská smlouva o neútočení -) tajný dodatek na rozdělení                      
Polska a vymezení  sféry vlivu =) Stalin věřil smlouvě X Hitler – volné ruce k útoku na 
západ 

2. Která území získal Sovětský svaz? (3) 
připojeny pobaltské republiky, odstoupení Besarábie Rumunsku, sovětsko – finská 
válka -) část území 

3. Napiš, jak Hitler postupoval při západním tažení. (3) 
 duben 1940 -) obsazení Dánska -) invaze do Norska, květen 1940 -) obsazení 
Nizozemí, Lucemburska a Belgie (porušení neutrality) -) Francii obešli ze severu (stejně 
jako v 1. světové válce) 

4. Kdy došlo k napadení Sovětského svazu a kdo se na něm podílel? (4) 
 22. 6. 1941, podílely se Itálie, Maďarsko, Slovensko, Chorvatsko, Rumunsko, Finsko, 
Španělsko 

5. Proč byli Němci úspěšní v první fázi napadení SSSR? (3) 
 Rusové nepředpokládali napadení =) rychlý postup Němců, SSSR bez schopných 
velitelů, zajato několik miliónů vojáků 

6. Vysvětli pojem „podivná válka“ (2) 
 Francie a Velká Británie vyhlásily válku Německu X na západní frontě se nebojovalo, 
francouzská vojska vyčkávala na Maginotově linii =) tzv. podivná válka 

7. Napiš, jak bylo rozděleno Polsko. (2) 
17. 9. -) východní část Polska napadena Rudou armádou -) pád Varšavy =) rozdělení 
Polska =) nastoleny totalitní režimy 

8. Jaký průběh měla bitva o Anglii? (3) 
srpen – útok Luftwaffe proti britským letištím a leteckým továrnám x RAF (2000 : 700) 
– účast i čsl. pilotů (310., 312. peruť), bombardování Londýna,  orientace na válečnou 
výrobu , nový vynález – radar 

9. Jak probíhalo balkánské tažení? (2) 
duben 1941, vpád Německa do Jugoslávie -) vytvořen samostatný chorvatský stát 
(ustašovci – A. Pavelic),    vpád do Řecka -) část území Řecka a Jugoslávie ponechána 
spojencům (Maďarsko, Bulharsko) 

10. Kam vedli Němci útok? (3) 
sever – Leningrad, -) střed – Moskva, -) jih – Ukrajina -) Kavkaz 
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11. Napiš, kdy a jak začala 2. světová válka. (3) 
1. 9. 1939 – vpád německých vojsk do Polska, 3.9. 1939  - Velká Británie a Francie 
vyhlásila válku Německu, taktika tzv. bleskové války -) prolomena polská obrana (útok 
letectva), =) rozdělení polských oddílů -) zoufalý odpor (nedostatečná výzbroj polské 
armády) 

 

12. Jak se Němci chovali na obsazeném území? (3) 
obyvatelé považováni za méněcennou rasu, zdroj surovin, potravin, levné pracovní síly, 
brutální teror -Židé do koncentračních táborů -) nucené práce 
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6) KONEC BLESKOVÉ VÁLKY 

 
- totální mobilizace hospodářství =) evakuace průmyslových podniků a 

obyvatelstva za Ural 

- utrpení -) ženy a děti do továren -) prodloužení pracovní doby 

 

 

 

 

 

 

 

Velká vlastenecká válka [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RIAN_archive_982_Ruins_of_a_house.jpg 

- hlad a nedostatek -) přednost armáda 

- nejhůře – obránci obleženého Leningradu 

- důraz na národní hodnoty =) podpora obyvatelstva =) Velká 
vlastenecká válka 

 
Velká vlastenecká válka - poprava partyzánů [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_101I-212-0221-07,_Russland-

Nord,_Erschie%C3%9Fung_von_Partisanen.jpg 
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- listopad 1941 – mohutná ofenzíva proti Moskvě X síla Rudé armády 
(neohlíželi se na lidské ztráty) 

 
Zátarasy u Moskvy [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Protivotankovy_yozh_02_1941.jpg 

- mrazy -) Němci bez zimního vybavení -) prosinec 1941 protiofenzíva 
Rudé armády =) ústup Němců -) zastaven 

 
Bitva o Moskvu [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Map_Operation_Typhoon.jpg 
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- ofenzíva na jih -) odříznout Sověty od ropy 

                                   -) zasáhnout řeku Volhu 

=) úspěch Němců 

 

-  1942 – úspěchy Německa 

             -) ovládnutí celé střední a západní Evropy  

                 -) ponorková válka ochromila britské hospodářství 

            -) úspěch v severní Africe 
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- totální …………….. hospodářství =) …………… průmyslových 
podniků a obyvatelstva za Ural 

- utrpení -) ženy a děti do továren -) ……….. pracovní doby 

 

Velká vlastenecká válka [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RIAN_archive_982_Ruins_of_a_house.jpg 

- hlad a nedostatek -) přednost ………….. 

- nejhůře – obránci obleženého Leningradu 

 

- důraz na ……….. hodnoty =) podpora obyvatelstva =) Velká 
……………… válka 

 
Velká vlastenecká válka - poprava partyzánů [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_101I-212-0221-07,_Russland-

Nord,_Erschie%C3%9Fung_von_Partisanen.jpg 

- listopad 1941 – mohutná ofenzíva proti ……….. X síla Rudé armády 
(neohlíželi se na lidské ztráty) 
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Zátarasy u Moskvy [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Protivotankovy_yozh_02_1941.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- mrazy -) Němci bez …………… vybavení -) prosinec 1941 ……………. 
Rudé armády =) ústup Němců -) zastaven 
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Bitva o Moskvu [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Map_Operation_Typhoon.jpg 

- ofenzíva na jih -) odříznout Sověty od ……………. 

                                   -) zasáhnout řeku ………. 

=) úspěch Němců 

 

- 1942 – úspěchy Německa 

             -) ovládnutí celé střední a západní Evropy  

                 -) …………… válka ochromila britské hospodářství 

            -) úspěch v …………. Africe 
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7) VÁLKA V TICHOMO ŘÍ 

 

 

Tichomoří 1939 [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pacific_Area_-

_The_Imperial_Powers_1939_-_Map.svg 

- Japonsko ovládlo pobřeží Číny s průmyslovými centry a Indočínu -) 
snaha ovládnout celou Asii a Tichomoří 
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Napadení Pearl Harboru [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:USS_California_sinking-

Pearl_Harbor.jpg 

- 7. 12. 1941 – napadení Pearl Harboru bez předchozího vypovězení 
války =) obrovské ztráty =) válka mezi USA a Japonskem -) přidala se i 
Velká Británie, Německo a Itálie 

- bezprostřední reakce USA po napadení – bombardování Tokia (duben 
1942) = morální dopad 

- postup japonské armády – velmi rychlý -) ovládla moře X slabý odpor 

- vylodění v Malajsku -) postup k Singapuru -) jeho pád -) Barma =) 
uzavření tzv. barmské cesty (zásobování) 

 
Kapitulace Singapuru [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BritishSurrender.jpg 
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- rozsáhlé námořní operace – Srí Lanka, Indie, Filipíny, Jáva, Sumatra -
) ohrožena Austrálie 

- obsazení Guamu -) zásobárna pro USA – Midway 

- chování Japonců na obsazeném území 

                                    -) kruté metody boje 

                                    -) koncentrační tábory 

 
Zajatci [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:POWs_Burma_Thai_RR.jpg 

-) tvrdý postup proti domorodému 
obyvatelstvu =) Národní osvobozenecké 
hnutí (pomoc britským a americkým 
vojákům) 
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Tichomoří 1939 [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pacific_Area_-

_The_Imperial_Powers_1939_-_Map.svg 

- Japonsko ovládlo pobřeží …………. s průmyslovými centry a Indočínu 
-) snaha ovládnout celou ………… a …………….. 
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Napadení Pearl Harboru [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:USS_California_sinking-

Pearl_Harbor.jpg 

- 7. 12. 1941 – napadení ………….. bez předchozího vypovězení války =) 
obrovské ztráty =) válka mezi ………. a Japonskem -) přidala se i 
Velká Británie, Německo a Itálie 

- bezprostřední reakce USA po napadení – bombardování Tokia (duben 
1942) = morální dopad 

- postup japonské armády – ………….. -) ovládla moře X slabý odpor 

- vylodění v Malajsku -) postup k ……………. -) jeho pád -) Barma =) 
uzavření tzv. …………… cesty (zásobování) 

 
Kapitulace Singapuru [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BritishSurrender.jpg 
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- rozsáhlé námořní operace – Srí Lanka, Indie, Filipíny, Jáva, Sumatra -
) ohrožena ………………… 

- obsazení Guamu -) zásobárna pro USA – …………… 

- chování Japonců na obsazeném území 

                                    -) kruté metody boje 

                                    -) ……………….. tábory 

 
Zajatci [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:POWs_Burma_Thai_RR.jpg 

 

-) tvrdý postup proti domorodému 
obyvatelstvu =) Národní osvobozenecké 
hnutí (pomoc britským a americkým 
vojákům) 
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8) PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 

 
- vznik – 16. 3. 1939 

Vlajka protektorátu [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Bohmen_und_Mahren.svg 

- v čele – prezident Emil Hácha a protektorátní 
vláda 

Emil Hácha [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:H%C3%A1cha.jpg 

 

 

 

 

 

 

- rozhodující moc říšský protektor 
Konstantin von Neurath 

 

 

 

K. von Neurath [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_N_1310_Bild-

135,_Konstantin_von_Neurath.jpg 
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- snaha členů vlády zabránit utrpení obyvatelstva =) spolupráce s Němci 
(např. předseda vlády generál Eliáš – později popraven) =) nebezpečí 
kolaborace 

                             X 

- kolaboranti = vědomí spolupracovníci s Němci 

 

Povolené organizace 

- Národní souručenství (politické hnutí) 

- Kuratorium pro výchovu mládeže 

- Národní odborová ústředna zaměstnanecká 

 

Změny 

- změny názvů ulic, soch a památníků 

- dvojjazyčné nápisy 

 
Dvojjazyčné nápisy [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:D%C5%AFsledn%C3%A1_dvojjazy%C4%8Dnost_za_n%C4%9Bmeck%C3%A9_okupace.gif 

- znehodnocení české měny 

- české podniky do německých rukou (tzv. důvěrníci) 
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- od roku 1942 – totální nasazení (roč. 1918 -1922, 1924) 

Předvolání [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C5%99edvol%C3%A1na_na_prac%C3%A1k.gif 

- lístkový systém -) nedostatek potravin 

 
Lístkový systém [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Protectorate_of_Bohemia_and_Moravia_ration_stamps_255.jpg 

- Němci vystupovali zejména proti české inteligenci =) 17. 11. 1939 
uzavření vysokých škol 

 
Pohřeb Jana Opletala [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:D%C5%AFsledn%C3%A1_dvojjazy%C4%8Dnost_za_n%C4%9Bmeck%C3%A9_okupace.gif 
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Genocida Židů a Rómů 

- genocida = vyhlazení celého národa 

- začaly platit tzv. norimberské zákony =) Židé bez jakýchkoli práv 

- od října 1941 – transporty 
do koncentračních táborů 
(soustřeďováni v ghettech – 
Terezín) 

- zahynulo asi 80 tis. 

- stejný osud postihl i Rómy 

 

 
Popraviště v Terezíně [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Terezin_5.jpg 
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- vznik – 16. 3. 1939 

Vlajka protektorátu [online]. 2013 [cit. 2013-03-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Bohmen_und_Mahren.svg 

- v čele – prezident Emil ………….. a protektorátní vláda 

 Emil Hácha [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:H%C3%A1cha.jpg 

- rozhodující moc říšský protektor 
Konstantin von Neurath 

 

 

K. von Neurath [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_N_1310_Bild-

135,_Konstantin_von_Neurath.jpg 
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- snaha členů vlády zabránit utrpení obyvatelstva =) spolupráce s Němci 
(např. předseda vlády generál Eliáš – později popraven) =) nebezpečí 
kolaborace 

                             X 

- kolaboranti = …………………………. s Němci 

 

Povolené organizace 

- ……………………….. souručenství (politické hnutí) 

- Kuratorium pro výchovu mládeže 

- Národní odborová ústředna zaměstnanecká 

 

Změny 

- změny názvů ulic, soch a památníků 

- ……………………. nápisy 

  

Dvojjazyčné nápisy [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:D%C5%AFsledn%C3%A1_dvojjazy%C4%8Dnost_za_n%C4%9Bmeck%C3%A9_okupace.gif 

- ……………………….. české měny 

- české podniky do ………………. rukou (tzv. důvěrníci) 
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- od roku 1942 – …………… nasazení (roč. 1918 -1922, 1924) 

 
 Předvolání [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C5%99edvol%C3%A1na_na_prac%C3%A1k.gif 

- lístkový systém -) nedostatek potravin 

 
Lístkový systém [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Protectorate_of_Bohemia_and_Moravia_ration_stamps_255.jpg 

- Němci vystupovali zejména proti české inteligenci =) 17. 11. 1939 
uzavření vysokých škol 

-  

- Pohřeb Jana Opletala [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:D%C5%AFsledn%C3%A1_dvojjazy%C4%8Dnost_za_n%C4%9Bmeck%C3%A9_okupace.gif 
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Genocida Židů a Rómů 

- genocida = ……………………… celého národa 

- začaly platit tzv. norimberské zákony =) Židé bez jakýchkoli práv 

- od října 1941 – 
transporty do 
koncentračních táborů 
(soustřeďováni 
v ghettech – Terezín) 

- zahynulo asi 80 tis. 

- stejný osud postihl i 
Rómy 

 

Popraviště v Terezíně [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Terezin_5.jpg 
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9) OPAKOVACÍ OTÁZKY, OPAKOVACÍ PÍSEMKA 

OPAKOVACÍ OTÁZKY 
(Konec bleskové války – Protektorát Čechy a Morava) 

          1. Konec bleskové války – situace v zázemí, ofenzíva, úspěchy Německa 

 

 

 

 

 

  2. Válka v Tichomoří – území ovládnutá Japonskem, napadení Pearl Harboru, postup 
japonské armády, námořní operace, chování Japonců  

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. Protektorát Čechy a Morava – vznik, prezident, protektor, kolaboranti, povolené 
organizace, změny, uzavření vysokých škol, postoj k Židům 
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Jméno:                                                                                                                           Známka: 

OPAKOVACÍ PÍSEMKA 
(Konec bleskové války – Protektorát Čechy a Morava)        

0 – 7 = 5, 8 – 13 = 4, 14 -  23 = 3, 24 – 28 = 2, 29 – 32 = 1     

1. Jak probíhala bitva u Moskvy? (2) 
 

2. Jaká byla situace obyvatelstva za velké vlastenecké války? (3) 
 

 

3. Jaké úspěchy slavilo Německo v Evropě? (2) 
 

4. Které části Asie ovládlo Japonsko?  (3) 
 

5. Jaký byl postup japonské armády? (3) 
 

6. Kdo stál v čele protektorátu? (2) 
 

7. Jaké organizace fungovaly? (3) 
 

8. K jakým změnám docházelo po vzniku protektorátu? (4) 
 

9. Kdo byli kolaboranti? (1) 
 

10. Kdy a jak došlo k napadení USA? (2) 
 

11. Jak se chovali Japonci na obsazeném území? (3) 
 

12. Co vzniklo 16. 3. 1939? (1) 
 

13. Jak probíhala genocida Židů a Rómů na českém území? (3) 
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Jméno:                                                                                                                           Známka: 

OPAKOVACÍ PÍSEMKA 
(Konec bleskové války – Protektorát Čechy a Morava) 

        0 – 7 = 5, 8 – 13 = 4, 14 -  23 = 3, 24 – 28 = 2, 29 – 32 = 1   

1. Jak probíhala bitva u Moskvy? (2) 
     listopad 1941 – mohutná ofenzíva proti Moskvě X síla Rudé armády (neohlíželi se na lidské 

ztráty), mrazy -)   Němci bez zimního vybavení -) prosinec 1941 protiofenzíva Rudé armády =) 
ústup Němců -) zastaven 

2. Jaká byla situace obyvatelstva za velké vlastenecké války? (3) 
 totální mobilizace hospodářství =) evakuace průmyslových podniků a obyvatelstva za Ural, 
utrpení -) ženy a děti do továren -) prodloužení pracovní doby, hlad a nedostatek -) přednost 
armáda, nejhůře – obránci obleženého Leningradu, důraz na národní hodnoty =) podpora 
obyvatelstva =) Velká vlastenecká válka 

3. Jaké úspěchy slavilo Německo v Evropě? (2) 
            odříznout Sověty od ropy, zasáhnout řeku Volhu =) úspěch Němců, 1942 – úspěchy Německa                                                

ovládnutí celé střední a západní Evropy, ponorková válka ochromila britské hospodářství, 
úspěch v severní Africe 

4. Které části Asie ovládlo Japonsko?  (3) 
              ovládlo pobřeží Číny s průmyslovými centry a Indočínu -) snaha ovládnout celou Asii a 

Tichomoří 

5. Jaký byl postup japonské armády? (3) 
       postup japonské armády – velmi rychlý -) ovládla moře X slabý odpor, vylodění v Malajsku              

-) postup  k Singapuru -) jeho pád -) Barma =) uzavření tzv. barmské cesty (zásobování) 

6. Kdo stál v čele protektorátu? (2) 
       v čele – prezident Emil Hácha a protektorátní vláda, rozhodující moc říšský protektor Konrad 

von Neurath 

7. Jaké organizace fungovaly? (3) 
            Národní souručenství (politické hnutí), Kuratorium pro výchovu mládeže, Národní odborová 

ústředna zaměstnanecká 

8. K jakým změnám docházelo po vzniku protektorátu? (4) 
změny názvů ulic, soch a památníků, dvojjazyčné nápisy, znehodnocení české měny, české 

podniky do  německých rukou (tzv. důvěrníci), od roku 1942 – totální nasazení (roč. 1918 -1922, 
1924), lístkový  systém -) nedostatek potravin 

9. Kdo byli kolaboranti? (1) 
vědomí spolupracovníci s Němci 

10. Kdy a jak došlo k napadení USA? (2) 
    7. 12. 1941 – napadení Pearl Harboru bez předchozího vypovězení války =) obrovské ztráty =) 

válka mezi USA a Japonskem -) přidala se i Velká Británie, Německo a Itálie, bezprostřední 
reakce USA po napadení – bombardování Tokia (duben 1942) = morální dopad 
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11. Jak se chovali Japonci na obsazeném území? (3) 
kruté metody boje, koncentrační tábory, tvrdý postup proti domorodému obyvatelstvu =) 
Národní osvobozenecké hnutí (pomoc britským a americkým vojákům) 

12. Co vzniklo 16. 3. 1939? (1) 
Protektorát Čechy a Morava 

13. Jak probíhala genocida Židů a Rómů na českém území? (3) 
začaly platit tzv. norimberské zákony =) Židé bez jakýchkoli práv, od října 1941 – transporty do 
koncentračních táborů (soustřeďováni v ghettech – Terezín), zahynulo asi 80 tis. 
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10) ŽIVOT V OKUPOVANÉ EVROP Ě 

 
- tzv. totální válka zasáhla celou společnost 

- vnitřní a hospodářská politika podřízena válce -) válečná výroby, práce 
žen, otrocká práce zajatců 

- bombardování -) snaha zlomit nepřítele -) ohromné lidské a materiální 
škody 

 
Bombardování měst [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: Bombardování měst [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_146-1994-041-07,_Dresden,_zerst%C3%B6rtes_Stadtzentrum.jpg 

- přechod válečné fronty =) brutalita jednotek SS a wehrmachtu 

- okupační režim 

- nacisté využívali průmysl a zemědělství pro válečné účely 

- spojenci Německa + Itálie = hospodářský vzestup -) změna po vstupu 
do války -) dopad totální války¨ 
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HOLOCAUST 

=  pokus o genocidu „méněcenných národů, především Židů =)     

    masové vraždění 

- týkalo se zejména Židů, Rómů 

- Chorvatsko a Slovensko podporovaly  aktivně holocaust 

- Itálie a Maďarsko ho odmítly a začaly s ním až po obsazení 

- Bulharsko – Židy nevydalo 

- někteří lidé se snažili Židům pomoci – falešné dokumenty, emigrace 

- nejhorší koncentrační tábor – Osvětim -) celkem zahynulo 6 mil. Židů 
a 5 mil. občanů jiných národů 

 
Koncentrační tábory [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Konzentrazionslager.png 

Auschwitz [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Auschwitz_Camp_de_Concentration.jpg 
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Označení vězňů v koncentračním táboře [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oznaczenia_wi%C4%99%C5%BAni%C3%B3w_hitlerowskich_oboz%C3%B3w_koncentracyjnyc

h.png 
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- tzv. ………………….. válka zasáhla celou společnost 

- vnitřní a hospodářská politika podřízena ………….. -) válečná výroby, 
práce žen, otrocká práce zajatců 

- bombardování -) snaha zlomit nepřítele -) ohromné lidské a materiální 
škody 

 
Bombardování měst [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: Bombardování měst [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_146-1994-041-07,_Dresden,_zerst%C3%B6rtes_Stadtzentrum.jpg 

- přechod válečné fronty =) brutalita jednotek SS a wehrmachtu 

- okupační režim 

- nacisté využívali průmysl a zemědělství pro ………… účely 

- spojenci Německa + Itálie = hospodářský vzestup -) změna po vstupu 
do války -) dopad totální války 
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HOLOCAUST 

=  pokus o genocidu „méněcenných národů, především Židů =)     

    …………………… vraždění 

- týkalo se zejména …………., Rómů 

- Chorvatsko a Slovensko podporovaly aktivně holocaust 

- Itálie a Maďarsko ho odmítly a začaly s ním až po obsazení 

- Bulharsko – Židy ………………. 

- někteří lidé se snažili Židům pomoci – falešné dokumenty, emigrace 

- nejhorší koncentrační tábor – ………… -) celkem zahynulo 6 mil. Židů 
a 5 mil. občanů jiných národů 

 

- Koncentrační tábory [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Konzentrazionslager.png 

Auschwitz [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Auschwitz_Camp_de_Concentration.jpg 
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Označení vězňů v koncentračním táboře [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oznaczenia_wi%C4%99%C5%BAni%C3%B3w_hitlerowskich_oboz%C3%B3w_koncentracyjnyc

h.png 
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11) DOMÁCÍ A ZAHRANI ČNÍ ODBOJ 

 

- čsl. odboj začal na podzim roku 1939 

Zahraniční odboj 

Londýn 

- listopad 1939 – Čsl. národní výbor -) uznán vládami velké Británie a 
Francie 

- duben 1940 – Londýn = prozatímní vláda (prezident Beneš, premiér, 
Šrámek) + Státní rada  

Moskva 

- z čsl. emigrace -) čsl. vojenské jednotky 

 

Formy domácího odboje 

- sabotáže 

- zpravodajská činnost 

- pomoc rodinám zatčených 

- vydávání ilegálních tiskovin 
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Odbojové organizace 

 
Gen. Mašín [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:General_Masin.jpg 

- Politické ústředí 

- Obrana národa 

- Petiční výbor Věrni zůstaneme 

 

        ÚVOD (1940 – Ústřední výbor odboje domácího) 

- KSČ – ilegální ústřední výbor 

 

Demonstrace 

♦ 28. 10. 1939 – demonstrace proti okupaci 

 =) dělník V. Sedláček mrtev, student J. Opletal – těžce zraněn -) jeho 
pohřeb = další demonstrace 
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Pohřeb Jana Opletala [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Poh%C5%99eb_Jana_Opletala_N%C3%A1klo_16_11_1939.gif 

♦ 16. – 17. 11. – poprava 9 studentských předáků 

                          - 1200 studentů do koncentračních táborů 

♦ 17. 11. – uzavřeny všechny vysoké školy 

 

ATENTÁT NA HEYDRICHA 

♦ příchod R. Hendricha (podzim 1941) =) 
vyhlášeno stanné právo (popravy, 
koncentrační tábory) 

Reinhard Heydrich [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-R98683,_Reinhard_Heydrich.jpg  

 

 

 

 

 

 

 



 65 

♦ 27. 5. 1942 – atentát (J. Gabčík, J. Kubiš) 

  

Jozef Gabčík [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Operace_Anthropoid__Jozef_Gab%C4%8D%C3%ADk.jpg 

Jan Kubiš [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Operace_Anthropoid_-

_Jan_Kubi%C5%A1.jpg 

 

Atentát [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_146-1972-039-

44,_Heydrich-Attentat.jpg 

 

                         heydrichiáda 
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♦ vypálení Lidic a Ležáků (červen 1942) 

 
Památník v Lidicích [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lidice_CZ_children_of_Lidice.jpg?uselang=cs 

Památník v Ležákách [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lezaky_kriz.JPG 

♦ dopadení atentátníků v Praze 

 

 

Úkryt atentátníků [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pravoslavny_katedralni_chram_sv._Cyrila_a_Metodeje_Resslova_Praha.jpg 

♦ odboj zdecimován 

                             X 

♦ ohlas v zahraničí 

♦ vláda se stala kolaborantskou 
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- čsl. odboj začal na podzim roku 1939 

Zahraniční odboj 

Londýn 

- listopad 1939 – Čsl. národní výbor -) uznán vládami 
…………….a……………………….. 

- duben 1940 – Londýn = ………….. vláda (prezident Beneš, premiér, 
Šrámek) + Státní rada  

Moskva 

- z čsl. emigrace -) čsl. vojenské jednotky 

 

Formy domácího odboje 

- sabotáže 

- ………………………… činnost 

- pomoc rodinám ……………………… 

- vydávání ………………….. tiskovin 
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Odbojové organizace 

 
Gen. Mašín [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:General_Masin.jpg 

- ………………. ústředí 

- Obrana ……………… 

- Petiční výbor ……………………………. 

 

        ÚVOD (1940 – Ústřední výbor odboje domácího) 

- KSČ – ilegální ústřední výbor 

 

Demonstrace 

♦ 28. 10. 1939 – demonstrace proti okupaci 

 =) dělník V. Sedláček mrtev, student ……………. – těžce zraněn -) jeho 
pohřeb = další demonstrace 

♦ 16. – 17. 11. – poprava 9 studentských předáků 

                          - 1200 studentů do koncentračních táborů 

♦ 17. 11. – uzavřeny všechny ………………. školy 
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ATENTÁT NA HEYDRICHA 

 

♦ příchod R. Heydricha (podzim 1941) =) 
vyhlášeno …………. právo (popravy, 
koncentrační tábory) 

 

 

 

 

Reinhard Heydrich [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-
R98683,_Reinhard_Heydrich.jpg  

 

♦ 27. 5. 1942 – ……………. (J. Gabčík, J. Kubiš) 

  

Jozef Gabčík [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Operace_Anthropoid_-

_Jozef_Gab%C4%8D%C3%ADk.jpg 

Jan Kubiš [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Operace_Anthropoid_-

_Jan_Kubi%C5%A1.jpg 
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Atentát [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_146-1972-039-

44,_Heydrich-Attentat.jpg 

 

 

                         heydrichiáda 
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♦ vypálení …………… a …………. (červen 1942) 

 
Památník v Lidicích [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lidice_CZ_children_of_Lidice.jpg?uselang=cs 

Památník v Ležákách [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lezaky_kriz.JPG 

♦ dopadení atentátníků v Praze 

 

 

Úkryt atentátníků [online]. 2013 [cit. 2013-03-23]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pravoslavny_katedralni_chram_sv._Cyrila_a_Metodeje_Resslova_Praha.jpg 

♦ odboj ………………………. 

                             X 

♦ ohlas v ……………………… 

♦ vláda se stala kolaborantskou 
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12) OBRAT VE VÁLCE 

 
Bitva u Stalingradu 

♦ útok proti 
Stalingradu (léto 
1942) 

 

♦ rozkaz bránit za 
každou cenu -) 
boj muže proti 
muži -) obrovské 
ztráty 

 

 

Bitva u Stalingradu [online]. 2013 [cit. 2013-

03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-P0613-308,_Russland,_Kesselschlacht_Stalingrad.jpg 

 

 
Německý útok [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Germans_in_Stalingrad.jpg 
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♦ obklíčení 
Němců – 
Hitler na řídil 
město udržet -) 
hlad a zima -) 
leden  - březen 
1943 – 
kapitulace 
Němců 

 

 

 

Němečtí zajatci [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:German_pows_stalingrad_1943.jpg 

 

zlom ve 2. světové válce -) převaha Rudé armády 

  

     červenec 1943 – tanková bitva u Kurska  

 
Německé tanky [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_101III-Cantzler-

077-24,_Russland,_Vormarsch_deutscher_Panzer.jpg 
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Sovětští vojáci [online]. 2013 [cit. 2013-

03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kursk_Soviet_machineguns.JPG 

 

 

postup na západ -) osvobození Kyjeva a Leningradu 

 

Vylodění v Itálii  

♦ kapitulace německých a italských jednotek v severní Africe 

♦ červenec 1943 – vylodění na Sicílii -) převrat -) svržení Mussolliniho =) 
vyhlášení války Německu 

 
Vylodění v Itálii [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ItalySalernoInvasion1943.jpg 
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                          cíle spojenců 

- rozdíly o konečných cílech války =) 
nové, demokratické uspořádání světa 

- SSSR se nechtěl vzdát územních 
zisků (Pobaltí, západní části Polska) 

=)  1941 – ustanovena Atlantická charta 

 

 

 

 

 

 

Atlantická charta [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Atlantic_Charter_%28color%29.jpg 

Konference v Teheránu 

- 1943 

- tzv. Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) 

 
Teheránská konference [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Teheran_conference-

1943.jpg 

- druhá fronta bude otevřena na jaře 1944 v sz. Francii 
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Bitva u Stalingradu 

♦ útok proti …………………. (léto 1942) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitva u Stalingradu [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. 

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-P0613-308,_Russland,_Kesselschlacht_Stalingrad.jpg 

 

♦ rozkaz bránit za …………… cenu -) boj muže proti muži -) obrovské 
ztráty 

 

 
Německý útok [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Germans_in_Stalingrad.jpg 

♦ …………. Němců – Hitler nařídil město udržet -) hlad a zima -) leden  - 
březen 1943 – ……………. Němců 

 

zlom ve 2. světové válce -) převaha Rudé armády 
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     červenec 1943 – tanková bitva u ………………..  

 
Německé tanky [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_101III-Cantzler-

077-24,_Russland,_Vormarsch_deutscher_Panzer.jpg 

 
Sovětští vojáci [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kursk_Soviet_machineguns.JPG 

 

postup na západ -) osvobození …………… a ………….. 

 

 

 

Vylodění v Itálii  

♦ kapitulace německých a italských jednotek v ……….. Africe 
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♦ červenec 1943 – vylodění na ……………….. -) převrat -) svržení 
Mussolliniho =) vyhlášení války ……………… 

 
Vylodění v Itálii [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ItalySalernoInvasion1943.jpg 

 

                                cíle spojenců 

- rozdíly o …………….. cílech války 
=) nové, demokratické uspořádání 
světa 

- SSSR se nechtěl vzdát …………… 
zisků (Pobaltí,  

- západní části Polska) 

 

 

=)  1941 – ustanovena ………………. 
Charta 

Atlantická charta [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

ttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Atlantic_Charter_%28color%29.jpg 
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Konference v Teheránu 

- 1943 

- tzv. Velká trojka (…….., ………….., ……………) 

 
Teheránská konference [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Teheran_conference-

1943.jpg 

- druhá fronta bude otevřena na jaře 1944 v sz. ……………… 
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13) OPAKOVACÍ OTÁZKY, OPAKOVACÍ PÍSEMKA 

OPAKOVACÍ OTÁZKY 
(Život v okupované Evropě – Obrat ve válce) 

1. Život v okupované Evropě – situace v zázemí, vliv války na obyvatelstvo,                    
holocaust, postoj jednotlivých států k holocaustu, pomoc Židům, Osvětim 

 

 

 

 

 

 

  2. Domácí a zahraniční odboj – zahraniční odboj – Londýn, Moskva, formy domácího 
odboje, odbojové organizace, demonstrace – 28. 10. 1939, 17. 11. 1939, atentát na 
Heydricha a jeho důsledky 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3. Obrat ve válce – bitva u Stalingradu, bitva u Kurska, vylodění v Itálii, cíle spojenců, 
teheránská konference 
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Jméno:                                                                                                                           Známka: 

OPAKOVACÍ PÍSEMKA 
                               (Život v okupované Evropě – Obrat ve válce) 

                0 – 8 = 5, 9 – 15  = 4, 16  - 25 = 3, 26 – 31 = 2, 32 – 35 = 1   

1. Co znamenala tzv. totální válka pro společnost? (3) 
 

2. Jaká byla situace v okupované západní a střední Evropě? (2) 
 

3. Napiš, co víš o Osvětimi? (3) 
 

4. Kde a jak vznikl zahraniční odboj?  (3) 
 

5. Kdy došlo v listopadu 1939 k demonstraci a jaké měla důsledky? (3) 
 

6. Kdy došlo k atentátu na Heydricha a kdo ho provedl? (3) 
 

7. Jaké důsledky měl atentát na Heydricha? (3) 
 

8. Jak probíhala bitva u Stalingradu? (3) 
 

9. Jaké byly cíle spojenců a v jakém dokumentu se objevily? (3) 
 

 

10. Jaké byly formy domácího odboje? (3) 
 

 

11. Jak probíhala vylodění v Itálii? (3) 
 

 

 

12. Napiš, co víš o konferenci v Teheránu? (3) 
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Jméno:                                                                                                                          Známka: 

OPAKOVACÍ PÍSEMKA 
                               (Život v okupované Evropě – Obrat ve válce) 

                0 – 8 = 5, 9 – 15  =  4, 16  - 25 = 3, 26 – 31 = 2, 32 – 35 = 1   

      1.   Co znamenala tzv. totální válka pro společnost? (3) 
bombardování -) snaha zlomit nepřítele -) ohromné lidské a materiální škody, přechod válečné 
fronty =) brutalita jednotek SS a wehrmachtu, okupační režim, nacisté využívali průmysl a 
zemědělství pro válečné účely 

2. Vysvětli, co byl holocaust. (2) 
              pokus o genocidu „méněcenných národů, především Židů =) masové vraždění, týkalo se 

zejména Židů, Rómů 

3. Napiš, co víš o Osvětimi? (3) 
nejhorší koncentrační tábor – Osvětim -) celkem zahynulo 6 mil. Židů a 5 mil. občanů jiných 
národů 

4.   Kde a jak vznikl zahraniční odboj?  (3) 
listopad 1939 – Čsl. národní výbor -) uznán vládami velké Británie a Francie, duben 1940 – 
Londýn = prozatímní vláda (prezident Beneš, premiér, Šrámek) + Státní rada  

5. Kdy došlo v listopadu 1939 k demonstraci a jaké měla důsledky? (3) 
28. 10. 1939 – demonstrace proti okupaci =) dělník V. Sedláček mrtev, student J. opletal – těžce 
zraněn -) jeho  pohřeb = další demonstrace -  16. – 17. 11. – poprava 9 studentských předáků, 
1200 studentů do koncentračních táborů, 17. 11. – uzavřeny všechny vysoké školy 

6. Kdy došlo k atentátu na Heydricha a kdo ho provedl? (3) 
 27. 5. 1942 – atentát (J. Gabčík, J. Kubiš) -)  heydrichiáda  

7. Jaké důsledky měl atentát na Heydricha? (3) 
vypálení Lidic a Ležáků (červen 1942), dopadení atentátníků v Praze, odboj zdecimován Xohlas 
v zahraničí, vláda se stala kolaborantskou 

8. Jak probíhala bitva u Stalingradu? (3) 
útok proti Stalingradu (léto 1942), rozkaz bránit za každou cenu -) boj muže proti muži -) 
obrovské ztráty,  obklíčení Němců – Hitler nařídil město udržet -) hlad a zima -) leden  - březen 
1943 – kapitulace Němců, zlom ve 2. světové válce -) převaha Rudé armády 

9. Jaké byly cíle spojenců a v jakém dokumentu se objevily? (3) 
rozdíly o konečných cílech války =) nové, demokratické uspořádání světa, SSSR se nechtěl 
vzdát územních  zisků (Pobaltí, západní části Polska)  =)  1941 – ustanovena Atlantická charta 

10. Jaké byly formy domácího odboje? (3) 
sabotáže, zpravodajská činnost, pomoc rodinám zatčených, vydávání ilegálních tiskovin 

11. Jak probíhala vylodění v Itálii? (3) 
kapitulace německých a italských jednotek v severní Africe, červenec 1943 – vylodění na Sicílii 
-) převrat -) svržení Mussolliniho =) vyhlášení války Německu 
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12. Napiš, co víš o konferenci v Teheránu? (3) 
1943, tzv. Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt), druhá fronta bude otevřena na jaře 1944 
v sz. Francii 
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14) ČSL. VOJÁCI NA FRONTÁCH 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 

 
Západní fronta 

Polsko  

-  Legion Čechů a Slováků (březen 1939) 

Francie  

- dohoda o obnovení čsl. armády -) květen 1940 – 1. čsl. divize  

=) Velká Británie 

Afrika  

- obrana Tobrúku (1941) 

 

 

 

 

 

 

 

Čeští vojáci u Tobrúku [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_11thBattalion_Tobruk_1941.jpg 
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Velká Británie 

- 1. čsl. smíšená brigáda 

- letectvo (3 stíhací perutě – 310., 312., 313., bombardovací – 311.) 

            
311. bombardovací peruť [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RAF311Sq.gif 

310. stíhací peruť [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RAF310Sq.gif 

 

Bombardér [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:B-24.jpg 
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Východní fronta 

- 1. čsl. polní prapor (z internovaných čsl. vojáků) -) březen 1943 – bitva 
u Sokolova  

Bitva u Sokolova [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Legie_-_slavnostn%C3%AD_n%C3%A1stup.jpg 

-) 1. čsl. samostatná brigáda-) osvobozování  Kyjeva, Bílé Cerkve a 
Žaškova -) 1. čsl. armádní sbor v SSSR (gen. Kratochvíl) 

- září 1944 – tzv. karpatsko – dukelská operace Rudé armády -) podpora 
SNP 

Památník na Dukle [online]. 2013 [cit. 2013-03-

29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pamatnik_na_Duklianskom_priesmyku.JPG 

- 6. 10. 1944 – překročení čsl. státní hranice -) osvobozování Ostravy 

Vstup na území ĆSR [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Cs_arm%C3%A1dn%C3%AD_sbor_po_vstupu_na_osvobozen%C3%A9_%C4%8Ds_%C3

%BAzem%C3%AD.gif 
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Západní fronta 

Polsko  

-  Legion …………. a ………….. (březen 1939) 

Francie  

- dohoda o …………………. čsl. armády -) květen 1940 – 1. čsl. divize  

=) Velká Británie 

Afrika  

- obrana ……………. 
(1941) 

 

 

 

 

Čeští vojáci u Tobrúku [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. 

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_11thBattalion_Tobruk_1941.jpg 

 

 

 

Velká Británie 

- 1. čsl. smíšená brigáda 

- letectvo (3 …………… perutě – 310., 312., 313., bombardovací – 311.) 
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311. bombardovací peruť [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RAF311Sq.gif 

310. stíhací peruť [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RAF310Sq.gif 

 

Bombardér [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:B-24.jpg 
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Východní fronta 

- 1. čsl. polní prapor (z internovaných čsl. vojáků) -) březen 1943 – bitva 

u ……………….. 

 

-  -) 1. čsl. samostatná brigáda-) osvobozování  Kyjeva, Bílé Cerkve a 

Žaškova -) 1. čsl. armádní sbor v SSSR (gen. Kratochvíl) 

- září 1944 – tzv. ………………….. operace Rudé armády -) podpora 
SNP 

Památník na Dukle [online]. 2013 [cit. 2013-03-

29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pamatnik_na_Duklianskom_priesmyku.JPG 

- 6. 10. 1944 – překročení čsl. státní hranice -) osvobozování ……….. 

Vstup na území ĆSR [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C4%8Cs_arm%C3%A1dn%C3%AD_sbor_po_vstupu_na_osvobozen%C3%A9_%C4%8Ds_%C3

%BAzem%C3%AD.gif 
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15) SLOVENSKO V LETECH 1939 – 44 

 
Změny 

- vznik Slovenského štátu -14. 3. 1939 

Vlajka Slovenského štátu [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pamatnik_na_Duklianskom_priesmyku.JPG 

- prezidentem – předseda HSĹS – Jozef Tiso 

 

- jediná strana - Hlinkova sociálně lúdová 
strana 

- totalitní  režim 

- uzavření smlouvy s Německem o „ochraně“  

 

 

 

Jozef Tiso [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jozef_Tiso.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský štát [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slovakia1941_02.png 
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- Slovensko se podílelo na tažení proti Polsku a SSSR 

- pronásledování Židů a Rómů -) koncentrační tábory 

Odboj na Slovensku 

- přechody českých vojáků a politiků přes slovenské území 

- 1943 – spojení komunistického a občanského odboje =) tzv. Vánoční 
dohoda 

- vznik Slovenské národní rady – příprava povstání 

- posílení partyzánské činnosti 

    Slovenské národní povstání 

- nejdůležitější vojenský úkol – otevření karpatského průsmyku pro 
Rudou armádu 

- reakce na sílící partyzánské hnutí -) vyhlášeno stanné právo -) příchod 
německých jednotek 

- 29. 8. 1944 – vyhlášeno povstání 

-  

- SNP [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SNP_map11.png 

- centrum – Banská Bystrica 

- povstalci ovládli pouze střední Slovensko X hlavní úkol nesplněn – 
průsmyky na Dukle do německých rukou 
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Povstalecká kolona [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Povstalecka_kolona.jpg 

- říjen 1944 – ústup do hor 
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Změny 

- vznik Slovenského štátu -……... 1939 

- prezidentem – předseda HSĹS – Jozef 
………… 

 

 

Jozef Tiso [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jozef_Tiso.jpg 

 

 

- jediná strana - Hlinkova sociálně lúdová strana 

- ………………. režim 

- uzavření smlouvy 
s Německem o 
„…………….“  

- Slovensko se podílelo na 
tažení proti Polsku a 
……… 

- pronásledování Židů a 
Rómů -) koncentrační 
tábory 

Slovenský štát [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slovakia1941_02.png 
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Odboj na Slovensku 

- přechody ……….. vojáků a politiků přes slovenské území 

- 1943 – spojení komunistického a občanského odboje =) tzv. 
……………………. 

- vznik ……………….. národní rady – příprava povstání 

- posílení …………….. činnosti 

    Slovenské národní povstání 

- nejdůležitější vojenský úkol – otevření ……………… průsmyku pro 
Rudou armádu 

- reakce na sílící partyzánské hnutí -) vyhlášeno ……………… právo -) 
příchod ……………. jednotek 

- 29. 8. 1944 – vyhlášeno ……………… 

 
SNP [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SNP_map11.png 

 

- centrum – ……………………. 

- povstalci ovládli pouze ……………. Slovensko X hlavní úkol nesplněn 
– průsmyky na Dukle do německých rukou 
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Povstalecká kolona [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Povstalecka_kolona.jpg 

- říjen 1944 – ústup do hor 
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16) VYLODĚNÍ SPOJENCŮ V EVROPĚ 

 
- krycí název Overlord 

- vylodění předcházelo – bombardování Francie a Belgie 

                                     - 3 mil. vojáků soustředěny ve Velké                                                               
Británii 

- invaze – 6. 6. 1944 v Normandii (den D) 

    
Vylodění v Normandii [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Normandyx.jpg 

Vylodění v Normandii [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Into_the_Jaws_of_Death_23-0455M_edit.jpg 

Američtí vojáci ve Francii [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cherbourg1944-Combat_avParis.jpg 
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- postup do francouzského vnitrozemí          srpen 1944 – osvobozena 
Paříž         postupně osvobozena Belgie a Nizozemí        hranice 
Německa 

X 

ofenzíva v Ardenách        rozdělení spojenců        snaha o separátní mír 

Bitva v Ardenách [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Battle_of_the_Bulge.jpg 

X 

závěrečná ofenzíva spojenců  

– březen 1945 – Rýn 

 
Spojenečtí vojáci na Rýnu [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Crossing_the_Rhine_in_Buffaloes_at_Wesel.jpg 

 

- duben 1945 – setkání na Labi 
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Situace na východní frontě 

� Rudá armáda – postup do střední a jihovýchodní Evropy 

� jižní směr – Balkán -) převrat v Bulharsku a Rumunsku obsazen 
Bělehrad 

� kapitulace Finska 

� útok proti Ma ďarsku a do Polska 

Varšavské povstání 

� 1. 8. 1944 

 
Povstalci [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Warsaw_Uprising_by_Chrzanowski_-_Henio_Roma_-_14828.jpg 

� silné nekomunistické odbojové hnutí 

� nezasáhla Rudá armáda -) povstání ve Varšavě – 200 tis. lidí 
zahynulo, střed Varšavy srovnán se zemí 

Zničená Varšava [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Destroyed_Warsaw,_capital_of_Poland,_January_1945.jpg 
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Jaltská konference 

� únor 1945 

� Stalin, Roosevelt, Churchill 

J

altská konference [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Yalta_summit_1945_with_Churchill,_Roosevelt,_Stalin.jpg 

� požadavek bezpodmínečné kapitulace Německa 

� rozdělení Německa do čtyř zón 

�  potrestání válečných zločinců 

�  SSSR vyhlásí válku Japonsku 

�  sovětský zábor části Polska 

� zřízení OSN 
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Konec 2. světové války v Evropě 

� Rudá armáda obsadila Maďarsko, Slovensko 

� Mussolini zajat a popraven 

Poprava Mussoliniho [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mussolini_e_Petacci_a_Piazzale_Loreto,_1945.jpg 

� únor – osvobození Polska 

� duben – útok na Berlín -) převaha Rudé armády 

� 30. 4. – Hitler spáchal sebevraždu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebevražda A. Hitlera [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stars_%26_Stripes_%26_Hitler_Dead2.jpg 
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8. 5. bezpodmínečná kapitulace -) konec války v Evropě 

 
Sovětští vojáci v Berlíně [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-E0406-0022-018,_Berlin,_Siegesfeier_der_Roten_Armee.jpg 
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- krycí název ………………… 

- vylodění předcházelo – bombardování Francie a Belgie 

                                     - 3 mil. vojáků soustředěny ve Velké                                                               
Británii 

- invaze – ……………..1944 v …………. (den D) 

    
Vylodění v Normandii [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Normandyx.jpg 

Vylodění v Normandii [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Into_the_Jaws_of_Death_23-0455M_edit.jpg 

Pláž Omaha [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: Vylodění v 

Normandii [online]. 2013 [cit. 2013-03-29].  
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Američtí vojáci ve Francii [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cherbourg1944-Combat_avParis.jpg 

postup do francouzského vnitrozemí        srpen 1944 – osvobozena 
……..         postupně osvobozena Belgie a Nizozemí        hranice 
Německa 

X 

ofenzíva ……………        rozdělení spojenců        snaha  o separátní mír 

Bitva v Ardenách [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Battle_of_the_Bulge.jpg 

X 

závěrečná ofenzíva spojenců  

– březen 1945 – Rýn 
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Spojenečtí vojáci na Rýnu [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Crossing_the_Rhine_in_Buffaloes_at_Wesel.jpg 

- duben 1945 – ………….. 
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Situace na východní frontě 

� Rudá armáda – postup do střední a jihovýchodní Evropy 

� jižní směr – Balkán -) převrat v ………… a …………, obsazen 
Bělehrad 

� kapitulace ……………… 

 

Kapitulace německých vojsk [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:1944_kapitulation_witebsk_vasilevsky_chernyakovski_gollwitzer.jpg 

� útok proti Ma ďarsku a do Polska 

Varšavské povstání 

� 1. 8. 1944 

 
Povstalci [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Warsaw_Uprising_by_Chrzanowski_-_Henio_Roma_-_14828.jpg 
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� silné nekomunistické odbojové hnutí 

� nezasáhla Rudá armáda -) povstání …………………. – 200 tis. lidí 
zahynulo, střed Varšavy srovnán se zemí 

Zničená Varšava [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Destroyed_Warsaw,_capital_of_Poland,_January_1945.jpg 

Jaltská konference 

� ……………… 1945 

� Stalin, Roosevelt, Churchill 

� J

altská konference [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Yalta_summit_1945_with_Churchill,_Roosevelt,_Stalin.jpg 
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� požadavek ………………… kapitulace Německa 

� rozdělení Německa do ………………… zón 

�  potrestání …………….. zločinců 

�  SSSR vyhlásí válku ………………… 

�  ………………… zábor části Polska 

� zřízení OSN 
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Konec 2. světové války v Evropě 

� Rudá armáda obsadila Maďarsko, Slovensko 

� Mussolini zajat a popraven 

Poprava Mussoliniho [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mussolini_e_Petacci_a_Piazzale_Loreto,_1945.jpg 

� únor – osvobození ………………….. 

� duben – útok na Berlín -) převaha Rudé armády 

� 30. 4. – Hitler spáchal sebevraždu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebevražda A. Hitlera [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Stars_%26_Stripes_%26_Hitler_Dead2.jpg 
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� 8. 5. …………………… kapitulace -) konec války v Evropě 

 
Sovětští vojáci v Berlíně [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-E0406-0022-018,_Berlin,_Siegesfeier_der_Roten_Armee.jpg 
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17) OPAKOVACÍ OTÁZKY, OPAKOVACÍ PÍSEMKA 

OPAKOVACÍ OTÁZKY 
(Čsl. vojáci na frontách 2. světové války – Vylodění spojenců v Evropě) 

      1. Čsl. vojáci na frontách 2. světové války – západní fronta, východní fronta,    
          karpatsko-dukelská operace 

 

 

 

 

  2. Slovensko 1939 - 44 – vznik, prezident, změny, odboj, povstání, výsledek 

 

 

 

 

      3. Vylodění spojenců – invaze v Normandii, další postup spojenců, ofenzíva v Ardenách,  
          situace na východní frontě, varšavské povstání, Jaltská konference, konec války v  
          Evropě 
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Jméno:                                                                                                                           Známka: 

OPAKOVACÍ PÍSEMK A 
(Čsl. vojáci na frontách 2. světové války – Vylodění spojenců v Normandii) 

                0 – 5 = 5, 6 – 11  =  4,  12  - 19 = 3, 20 – 23 = 2, 24 – 27 = 1   

1. Kde bojovali čsl. vojáci na západní frontě? (3) 
 

2. Jak probíhala karpatsko – dukelská operace? (2) 
 

3. Jak probíhal odboj na Slovensku?  (3) 
 

4. Jak probíhala invaze a kdy k ní došlo? (2) 
 

5. Jak probíhalo varšavské povstání? (2) 
 

6. Jak probíhal konec války v Evropě? (3) 
 

7. Kdy a jak vypuklo slovenské národní povstání? (3) 
 

 

8. Co předcházelo invazi? (2) 
 

 

9. Jaká byla situace na východní frontě? (3) 
 

 

 

10. Napiš, co víš o konferenci v Jaltě. (4) 
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Jméno:                                                                                                                           Známka: 

OPAKOVACÍ PÍSEMKA 
(Čsl. vojáci na frontách 2. světové války – Vylodění spojenců v Normandii) 

                0 – 5 = 5, 6 – 11  =  4,  12  - 19 = 3, 20 – 23 = 2, 24 – 27 = 1   

1.    Kde bojovali čsl. vojáci na západní frontě? (3) 
Polsko, Francie  - dohoda o obnovení čsl. armády -) květen 1940 – 1. čsl. divize, Afrika - obrana 
Tobrúku       (1941), Velká Británie - 1. čsl. smíšená brigáda, letectvo (3 stíhací perutě – 310., 
312., 313., bombardovací – 311.) 

2. Jak probíhala karpatsko – dukelská operace? (2) 
            září 1944 – tzv. karpatsko – dukelská operace Rudé armády -) podpora SNP, 6. 10. 1944 –                   

překročení  čsl. státní hranice -) osvobozování Ostravy 

3. Jak probíhal odboj na Slovensku?  (3) 
přechody českých vojáků a politiků přes slovenské území, 1943 – spojení komunistického a 
občanského odboje =) tzv. Vánoční dohoda, vznik Slovenské národní rady – příprava povstání, 
posílení partyzánské činnosti 

4. Jak probíhala invaze a kdy k ní došlo? (2) 
        invaze – 6. 6. 1944 v Normandii (den D) 

5. Jak probíhalo varšavské povstání? (2) 
1. 8. 1944, silné nekomunistické odbojové hnutí, nezasáhla Rudá armáda -) povstání ve Varšavě 
– 200 tis. lidí zahynulo, střed Varšavy srovnán se zemí 

6. Jak probíhal konec války v Evropě? (3) 
Rudá armáda obsadila Maďarsko, Slovensko, Mussollini zajat a popraven, únor – osvobození 
Polska, duben – útok na Berlín -) převaha Rudé armády, 30. 4. – Hitler spáchal sebevraždu, 8. 5. 
bezpodmínečná kapitulace -) konec války v Evropě 

7. Kdy a jak vypuklo slovenské národní povstání? (3) 
 nejdůležitější vojenský úkol – otevření karpatského průsmyku pro Rudou armádu, reakce na 
sílící  partyzánské hnutí -) vyhlášeno stanné právo -) příchod německých jednotek, 29. 8. 1944 – 
vyhlášeno povstání, centrum – Banská Bystrica 

8. Co předcházelo invazi? (2) 
             vylodění předcházelo – bombardování Francie a Belgie, 3 mil. vojáků soustředěny ve Velké 

Británii 

9. Jaká byla situace na východní frontě? (3) 
Rudá armáda – postup do střední a jihovýchodní Evropy, jižní směr – Balkán -) převrat 
v Bulharsku a Rumunsku obsazen Bělehrad, kapitulace Finska, útok proti Maďarsku a do Polska 

10. Napiš, co víš o konferenci v Jaltě. (4) 
              únor 1945, Stalin, Roosevelt, Churchill, požadavek bezpodmínečné kapitulace Německa, 

rozdělení  Německa do čtyř zón,  potrestání válečných zločinců,  SSSR vyhlásí válku Japonsku,  
sovětský zábor části Polska, zřízení OSN 
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18) OSVOBOZENÍ ČSR 

 
� zklamání z Mnichova =) 12. 12. 1943 – čsl. – sovětská smlouva o 

přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 

� plánované změny v ČSR  

–  existence pouze 4 českých politických stran  (KSČ, 
lidová, národně sociální, sociální demokracie) a 2 
slovenských (KSS, Demokratická) 

                         březen 1945 – vznik Národní fronty Čechů a   Slováků 
(sdružení povolených stran) 

� 1. vláda NF = strany NF 

- bez představitelů domácího odboje 

- premiér – Z. Fierlinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z. Fierlinger [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zden%C4%9Bk_Fierlinger_1932.jpg 
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Košický vládní program 

- 5. 4. 1945 

- pomoc osvobozeným armádám 

- potrestání zločinců a kolaborantů 

- kontrola státu nad bankovnictvím a klíčovým průmyslem 
(znárodnění) 

- místní moc – národní výbory 

- orientace na Sovětský svaz 

 

Příprava povstání 

� vznik partyzánských skupin -) Beskydy, Českomoravská vrchovina, 
Brdy 

� obnovení odboje -) organizace Rada tří 

                                      -) organizace Předvoj (KSČ) 

� duben 1945 – vznik České národní rady (A. Pražák, J. Smrkovský) 

- duben 1945 – osvobození Ostravy a Brna 

- 6. 5. – 3. americká armáda gen. Pattona osvobodila Plzeň 

Gen. Patton [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pattonphoto.jpg?uselang=cs 
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Památník v Plzni [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plze%C5%88,_pomn%C3%ADk_osvobozen%C3%AD_U_Pr%C3%A1ce.JPG 

=) zastavena na demarkační čáře (Karlovy Vary – Plzeň – České 
Budějovice) 
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Pražské povstání 

- 5. 5. 1945 

- vypuklo spontánně 

-  počáteční úspěchy -) začaly se stahovat jednotky SS -) barikády -) 
volání Českého rozhlasu o pomoc 

 
Praha v květnu 1945 [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emauzy_ministerstvo.jpeg?uselang=cs 

- americká armáda - ochota pomoci –) odmítnuta X SSSR – vliv 
v ČSR 

- pomoc vojáků 1. divize Ruské osvobozenecké armády (vlasovci) 

 
Vlasovci [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-N0301-

503,_General_Wlassow_mit_Soldaten_der_ROA.jpg 
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- 8. 5. – dohoda o kapitulaci německých vojsk -) průchod německé 
armády na západ 

- 9. 5. – osvobození Prahy 

 
Osvobození Prahy [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_liberation_1945_konev.jpg 

 

- poslední střety -) vypálení Javoříčka, 10. – 12. 5. – Milín na 
Příbramsku 
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� zklamání z Mnichova =) 12. 12. 1943 – čsl. – sovětská smlouva o 
přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 

� plánované změny v ČSR  

–  existence pouze 4 českých politických stran  (KSČ, 
lidová, národně sociální, sociální demokracie) a 2 
slovenských (KSS, Demokratická) 

                         březen 1945 – vznik …………….......... fronty Čechů a   
Slováků (sdružení povolených stran) 

� 1. vláda NF = strany NF 

- bez představitelů …………. odboje 

- premiér – Z. Fierlinger 

 

Z. Fierlinger [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zden%C4%9Bk_Fierlinger_1932.jpg 
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Košický vládní program 

- 5. 4. 1945 

- pomoc osvobozeným armádám 

- potrestání ……………….. a ……………………. 

- kontrola státu nad bankovnictvím a klíčovým průmyslem 
(znárodnění) 

- místní moc – ……………. výbory 

- orientace na …………………….. 

Příprava povstání 

� vznik …………… skupin -) Beskydy,Českomoravská vrchovina, Brdy 

� obnovení odboje -) organizace …………….. tří 

                                      -) organizace Předvoj (KSČ) 

� duben 1945 – vznik ………. ……… rady (A. Pražák,               J. 
Smrkovský) 

- duben 1945 – osvobození ……….. a Brna 

- 6. 5. – 3. americká armáda gen. Pattona osvobodila …………  

Gen. Patton [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pattonphoto.jpg?uselang=cs 
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Památník v Plzni [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plze%C5%88,_pomn%C3%ADk_osvobozen%C3%AD_U_Pr%C3%A1ce.JPG 

 

=) zastavena na ………….. čáře (Karlovy Vary – Plzeň – České 
Budějovice) 
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Pražské povstání 

- ……………….. 1945 

- vypuklo spontánně 

-  počáteční úspěchy -) začaly se stahovat jednotky SS -) barikády -) 
volání Českého rozhlasu o …………. 

 
Praha v květnu 1945 [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emauzy_ministerstvo.jpeg?uselang=cs 

- americká armáda - ochota pomoci –) odmítnuta X SSSR – vliv 
v ČSR 

- pomoc vojáků 1. divize ………… osvobozenecké armády (vlasovci) 

 
Vlasovci [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-N0301-

503,_General_Wlassow_mit_Soldaten_der_ROA.jpg 
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- 8. 5. – dohoda o …………… německých vojsk -) průchod německé 
armády na …………. 

- 9. 5. – osvobození …………….. 

 
Osvobození Prahy [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_liberation_1945_konev.jpg 

- poslední střety -) vypálení Javoříčka, 10. – 12. 5. – Milín na 
Příbramsku 
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19) KONEC 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 

 
� červen 1942 – bitva u Midway  

 
Bitva u Midway [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B-

17Es_take_off_from_Midway_31_May_1942.jpeg?uselang=cs 
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Bitva u Midway [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B-

17Es_take_off_from_Midway_31_May_1942.jpeg?uselang=cs 

-) červenec – útok na Guadalcanal =) velké ztráty 

 

Bitva o Guadalcanal [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marines_rest_in_the_field_on_Guadalcanal.jpg 
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� říjen 1944 -  bitva u ostrova Leyte na Filipínách 

Japonská loď Jamamoto [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. 

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Yamato_off_Samar.jpg 

� boje na čínské frontě -) porážky armády generála Čankajška 

� leden 1945 – vylodění spojeneckých vojsk na Filipínách   -) dobyt 
ostrov Iwodžina -) Okinawa 

 Bitva o Iwodžimu [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:37mm_Gun_fires_against_cave_positions_at_Iwo_Jima.jpg 

 
Japonští zajatci [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:A_group_of_japanese_prisoners.jpg 
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Hirošima a Nagasaki [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Japan_map_hiroshima_nagasaki.png 

� 6. 8. 1945 – svržena atomová bomba na Hirošimu 

 
Hirošima po výbuchu [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AtomicEffects-

Hiroshima.jpg 



 127 

� 9. 8. 1945 - svržena atomová bomba na Nagasaki 

Atomový mrak nad Nagasaki [online]. 2013 [cit. 2013-03-

29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nagasakibomb.jpg 

 

- demonstrace síly 

- demoralizace Japonska 

- děsivé účinky 

 

- 8. 8. 1945 – SSSR vyhlásilo válku Japonsku 

- 28. 8. – vylodění na japonských ostrovech 
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- 2. 9. – bezpodmínečná kapitulace Japonska  

-  

- Kapitulace Japonska [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Douglas_MacArthur_signs_formal_surrender.jpg 

                                                                  

konec 2. světové války ve světě 
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� červen 1942 – bitva u …………… -)  

�  
� Bitva u Midway [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B-

17Es_take_off_from_Midway_31_May_1942.jpeg?uselang=cs 
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�  

� Bitva u Midway [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B-

17Es_take_off_from_Midway_31_May_1942.jpeg?uselang=cs 

� -) červenec – útok na ………………… =) velké ztráty 

 

Bitva o Guadalcanal [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marines_rest_in_the_field_on_Guadalcanal.jpg 

� říjen 1944 -  bitva u ostrova ………… na Filipínách 
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Japonská loď Jamamoto [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. 

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Yamato_off_Samar.jpg 

� boje na čínské frontě -) …………. armády generála Čankajška 

� leden 1945 – vylodění spojeneckých vojsk na ………….   -) dobyt 
ostrov ……………………. -) Okinawa 

 Bitva o Iwodžimu [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:37mm_Gun_fires_against_cave_positions_at_Iwo_Jima.jpg 

 
Japonští zajatci [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:A_group_of_japanese_prisoners.jpg 
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Hirošima a Nagasaki [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Japan_map_hiroshima_nagasaki.png 

 

 

 

 

� 6. 8. 1945 – svržena atomová bomba na …………….. 
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Hirošima po výbuchu [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AtomicEffects-

Hiroshima.jpg 

� 9. 8. 1945 - svržena atomová bomba na ……….. 

Atomový mrak nad Nagasaki [online]. 2013 [cit. 2013-03-

29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nagasakibomb.jpg 

 

 

- demonstrace síly 
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- demoralizace Japonska 

- děsivé účinky 

 

- 8. 8. 1945 – SSSR vyhlásilo válku …………. 

- 28. 8. – vylodění na japonských ostrovech 

- 2. 9. – …………….. kapitulace Japonska  

 

Kapitulace Japonska [online]. 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Douglas_MacArthur_signs_formal_surrender.jpg 

                                                                  

konec 2. světové války ve ………………. 

 

 

 

 

 

 



 135 

20) OPAKOVACÍ OTÁZKY, OPAKOVACÍ PÍSEMKA 

OPAKOVACÍ OTÁZKY 
(Osvobození ČSR – konec 2. světové války) 

 

      1. Osvobození ČSR – čsl. – sovětská smlouva, plánované změny, Košický vládní 
program, partyzánské skupiny, odboj, osvobozování republiky, pražské povstání, konec 
války  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Konec 2. světové války – bitvy v Tichomoří, útok na Japonsko, použití atomové 
zbraně a důvody, konec války ve světě 
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Příjmení:                                                                                                                           Známka: 

OPAKOVACÍ PÍSEMKA 
(Osvobození ČSR – konec 2. světové války) 

                0 – 5 = 5, 6 – 11  =  4,  12  - 19 = 3, 20 – 23 = 2, 24 – 27 = 1     

1. Napiš, co obsahoval Košický vládní program? (4) 
 

2. Jak postupovali spojenci při osvobozování území ČSR? (3) 
 

 

3. Kdy a proč uzavřelo ČSR smlouvu se Sovětským svazem? (2) 
 

4. Jak probíhalo pražské povstání? (3) 
 

 

5. K jakým změnám mělo po válce v ČSR dojít? (3) 
 

 

6. Kde a proč byla použita atomová bomba? (4) 
 

 

7. Jak probíhaly boje na čínské frontě a v jv. Asii? (2) 
 

 

8. Kde a kdy zvítězilo USA nad Japonskem? (3) 
 

 

 

9. Jak probíhala kapitulace Japonska? (3) 
    

 

 

 



 137 

 

Příjmení:                                                                                                                           Známka: 

OPAKOVACÍ PÍSEMKA 
(Osvobození ČSR – konec 2. světové války) 

                0 – 5 = 5, 6 – 11  =  4,  12  - 19 = 3, 20 – 23 = 2, 24 – 27 = 1   
   

1.  Napiš, co obsahoval Košický vládní program? (4) 
       5. 4. 1945, pomoc osvobozeným armádám, potrestání zločinců a kolaborantů,  kontrola státu nad          

bankovnictvím a klíčovým průmyslem (znárodnění), místní moc – národní výbory, orientace na Sovětský 
svaz 

 
2. Jak postupovali spojenci při osvobozování území ČSR? (3) 

duben 1945 – osvobození Ostravy a Brna, 6. 5. – 3. americká armáda gen. Pattona osvobodila Plzeň, =) 
zastavena na demarkační čáře (Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice) 
 

3. Kdy a proč uzavřelo ČSR smlouvu se Sovětským svazem? (2) 
           12. 1943 – čsl. – sovětská smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 
 
4. Jak probíhalo pražské povstání? (3) 

5. 5. 1945, vypuklo spontánně,  počáteční úspěchy -) začaly se stahovat jednotky SS -) barikády -) volání 
Českého rozhlasu o pomoc, americká armáda - ochota pomoci –) odmítnuta X SSSR – vliv v ČSR, pomoc 
vojáků 1. divize Ruské osvobozenecké armády (vlasovci), 8. 5. – dohoda o kapitulaci německých vojsk -) 
průchod německé armády na západ, 9. 5. – osvobození Prahy 

 

5. K jakým změnám mělo po válce v ČSR dojít? (3) 
existence pouze 4 českých politických stran  (KSČ, lidová, národně sociální, sociální demokracie) a 2     
slovenských (KSS, Demokratická),  březen 1945 – vznik Národní fronty Čechů a   Slováků (sdružení 
povolených stran) 
 

6. Kde a proč byla použita atomová bomba? (4) 
6. 8. 1945 – svržena atomová bomba na Hirošimu, 9. 8. 1945 - svržena atomová bomba na Nagasaki,  
demonstrace síly, demoralizace Japonska, děsivé účinky 

 

7. Jak probíhaly boje na čínské frontě a v jv. Asii? (2) 
 boje na čínské frontě -) porážky armády generála Čankajška, leden 1945 – vylodění spojeneckých vojsk 
na Filipínách   -) dobyt ostrov Iwodžina -) Okinawa 

 

8. Kde a kdy zvítězilo USA nad Japonskem? (3) 
červen 1942 – bitva u Midway -) červenec – útok na Guadalcanal =) velké ztráty, říjen 1944 -                                   
bitva u ostrova Leyte na Filipínách,  

9. Jak probíhala kapitulace Japonska? (3) 
8. 8. 1945 – SSSR vyhlásilo válku Japonsku, 28. 8. – vylodění na japonských ostrovech, 2. 9. – 
bezpodmínečná kapitulace Japonska,  konec 2. světové války ve světě 
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