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11115555    ŽIVOT V PROTEKTORÁTUŽIVOT V PROTEKTORÁTUŽIVOT V PROTEKTORÁTUŽIVOT V PROTEKTORÁTU    
    

☺  

 

� Doplň informace k následujícím obrázkům 

     

 

 

 

    

����    ŽIVOT V PROTEKTORÁTUŽIVOT V PROTEKTORÁTUŽIVOT V PROTEKTORÁTUŽIVOT V PROTEKTORÁTU    
     

• 15. 3. 1939 – došlo k vytvoření Protektorátu Čech a Moravy (Böhmen und Mähren) 
• státní orgány jsou podřízeny Německu a je zlikvidována parlamentní demokracie (je zrušen parlament 

a je zakázána činnosti předválečných stran a spolků (např. Sokol, Junák…), dochází k omezování 
české kultury (cenzura), věznění odpůrců a inteligence 

• jediná povolená strana byla Národní souručenství 
• nadřazeným německým orgánem je německá tajná policie - gestapo 
• zákonodárnou moc v protektorátu má říšský protektor (K. von  Neurath, R. Heydrich)  
• dochází ke germanizaci čes. území (němčina se stala úředním jazykem) , v platnost vstupují 

norimberské zákony, arizace*, teror, strach a nejistota 
• cíle Němců v čes. zemích: germanizace, likvidace podřadné slovanské rasy, asimilace* rasově 

vhodného obyvatelstva, izolace a perzekuce* Židů a Rómů ( dochází k jejich deportování do 
koncentračních táborů např. v Terezíně nebo Osvětimi…)  

• někteří Češi spolupracovali s Němci (kolaboranti* a konfidenti*) 
• české hospodářství je drancováno - suroviny a potraviny jsou vyváženy  do Německa�dochází 

k zhoršení životní úrovně lidí (byl zaveden přídělový systém* na potraviny, nedostatkové zboží se dalo 
opatřit na  „černém trhu“*) 

•  byly zavedeny nucené práce mladých českých lidí v Německu (totální nasazení) 

� 1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě jěště k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme  6) Slovníček 

* arizace 

* perzekuce 

* asimilace 

*kolaborant 

*konfident 

*černý trh 

*přídělový systém 

�  
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11116666    DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ ODBOJDOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ ODBOJDOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ ODBOJDOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ ODBOJ    
    

☺  

 

� Vypiš okolnosti uzavření českých vysokých škol. Využij v článku tučně vytištěné pojmy (uč. D 9 
str. 65) 

 

 

 

 

 

 

����    DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ ODBOJDOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ ODBOJDOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ ODBOJDOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ ODBOJ    
    Zahraniční odboj: 

• hlavní centra odboje: západního (Londýn – sídlo československé exilové vlády v čele s E. Benešem ) a 

východního (Moskva – komunistický odboj) 

• byly vytvořeny čs. vojenské jednotky v  Polsku, Francii, Velké Británii (letci i český pěší prapor v Africe) 

• v SSSR byl z našich vojáků vytvořen 1. čs. armádní sbor, kterému velí Ludvík Svoboda (boje o Kyjev) 

• bylo zřízeno zahraniční rozhlasové vysílání, jehož poslouchání se v českých zemích trestalo i smrtí 

Domácí odboj:  

• strhávání fašistických symbolů a vyhlášek, zpěv nár. písní, účast na vzpomínkových akcích 

• protiněmecké nápisy a tvorba ilegálního* tisku  

• vznik odbojových organizací 

� 1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě jěště k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme  6) Slovníček 

* ilegální 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  
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11117777    ATENTÁT NA HEYDRICHAATENTÁT NA HEYDRICHAATENTÁT NA HEYDRICHAATENTÁT NA HEYDRICHA    
    

☺  

 

� Jaký máš názor na to, že v důsledku  atentátu na Heydricha bylo nacisty popraveno několik 
tisíc Čechů a vyhlazeny obce Lidice a Ležáky?  Myslíš si, že měl atentát smysl? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����    ATENTÁT NA HEYDRICHAATENTÁT NA HEYDRICHAATENTÁT NA HEYDRICHAATENTÁT NA HEYDRICHA    
    • od r. 1941 – došlo v Čechách a na Moravě k aktivizaci odboje (došlo k lepší koordinaci odbojových 

složek, sabotážím*, hnutí PP*, chaosu ve výrobě, znehodnocování výrobků, surovin, ničení skladů, 
železnic…) �byl odvolán říšský protektor Neurath 

• září 1941 byl povolán nový říšský protektor R. Heydrich (praktikoval politiku „cukru a biče*“, zavedl 
stanné právo*, zatýká a popravuje vlastence, likviduje domácího odboj) 

• na území Protektorátu byla vysazena paraskupina* z Anglie (J. Gabčík, J. Valčík, J. Kubiš) 
• 27. 5. 1942 byl v Praze spáchán atentát na R. Heydricha 
• od května do července roku 1942 nastalo období tzv. heydrichiády� nacisté vedou teror proti 

českému obyvatelstvu (např. byly vypáleny obce Lidice a Ležáky (10. a 24. 6. 1942), panovala 
atmosféra strachu a konfidentství*, bylo popraveno 1600 osob a  dalších  3000 Čechů bylo 
deportováno do koncentračních táborů 

• atentát na R. Heydricha vedl k vzrůstu prestiže Československa v demokratickém světě 

� 1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě jěště k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme  6) Slovníček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  
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11118888    SPOJENCI OSVOBOZUJÍ EVROPUSPOJENCI OSVOBOZUJÍ EVROPUSPOJENCI OSVOBOZUJÍ EVROPUSPOJENCI OSVOBOZUJÍ EVROPU    
    

☺  

 

� Splň si na základě informací z  obrázku otázky předtištěné  ve tvých poznámkách 

 

����    SPOJENCI OSVOBOZUJÍ EVROPUSPOJENCI OSVOBOZUJÍ EVROPUSPOJENCI OSVOBOZUJÍ EVROPUSPOJENCI OSVOBOZUJÍ EVROPU    
    • v roce 1942 došlo k porážce Německa (gen. Rommel) v sev. Africe americkou a britskou armádou � 

v r. 1943 se již  „spojenci“ (V.B. + USA)  vylodili v Evropě (na Sicílii) � Itálie kapituluje a přidává se na 
stranu spojenců 

• byl vypracován plán invaze do Francie (tzv. otevření druhé fornty) 
• Německo  buduje na záp. pobřeží Francie tzv. Atlantický val* 
• 6. 6. 1944 došlo k úspěšnému vylodění spojeneckých vojsk v Normandii (D – day) �nastalo postupné 

osvobozování Francie, Belgie a Nizozemska a postup západní fronty směrem k hranicím Německa 
• na konci roku 1944 byl postup spojenců zpomalen vlivem poslední velké protiofenzívy* německé 

armády v Ardenách* – odpor Německa byl zlomen počátkem  r. 1945  
• v pol. roku 1944 získává přes fanatický odpor Japonska (kamikadze*) americké námořní letectvo 

převahu v Tichomoří -  dochází k leteckému napadání japonského území a porážce jap. nám. letectva 
• v r. 1944 postupuje také  RA na celé východní frontě směrem do stř. Evropy 

� 1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě jěště k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme  6) Slovníček 

Které státy se účastnily vylodění? 

Kdo vylodění velel? 

Kolik vojáků celkově  zaútočilo na Normandii?  

Na které sektory si rozdělily pobřeží spojenecké jednotky? 

Vyjádři v procentech lidské ztráty v sektoru OMAHA 

 

 

 

�  
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11119999    KONEC VÁLKY VKONEC VÁLKY VKONEC VÁLKY VKONEC VÁLKY V    EVROPĚ A OSVOBOZENÍ ČSREVROPĚ A OSVOBOZENÍ ČSREVROPĚ A OSVOBOZENÍ ČSREVROPĚ A OSVOBOZENÍ ČSR    
    

☺  

 

� Doplň informace o konci války v Evropě a osvobozování ČSR 
Americké a sovětské jednotky se koncem dubna 1945 setkalAmerické a sovětské jednotky se koncem dubna 1945 setkalAmerické a sovětské jednotky se koncem dubna 1945 setkalAmerické a sovětské jednotky se koncem dubna 1945 setkalyyyy u města Torgau na řece __________ . u města Torgau na řece __________ . u města Torgau na řece __________ . u města Torgau na řece __________ .    

Na obranu BerlínaNa obranu BerlínaNa obranu BerlínaNa obranu Berlína    byli povoláni muži ve věku ____________ až ________________ let.byli povoláni muži ve věku ____________ až ________________ let.byli povoláni muži ve věku ____________ až ________________ let.byli povoláni muži ve věku ____________ až ________________ let.    

Německo podepsalo kapitulaci _____. května 1945 ve francouzském městě _____Německo podepsalo kapitulaci _____. května 1945 ve francouzském městě _____Německo podepsalo kapitulaci _____. května 1945 ve francouzském městě _____Německo podepsalo kapitulaci _____. května 1945 ve francouzském městě ___________________________________________ .______ .______ .______ .    

Sovětská vojska pronikla na území ČSR tzv. ______________________________ průsmykem.Sovětská vojska pronikla na území ČSR tzv. ______________________________ průsmykem.Sovětská vojska pronikla na území ČSR tzv. ______________________________ průsmykem.Sovětská vojska pronikla na území ČSR tzv. ______________________________ průsmykem.    

Rudou armádu podpořili vRudou armádu podpořili vRudou armádu podpořili vRudou armádu podpořili v    osvobozování ČSR i naši vojáciosvobozování ČSR i naši vojáciosvobozování ČSR i naši vojáciosvobozování ČSR i naši vojáci v v v v tzv. _______________________________ . tzv. _______________________________ . tzv. _______________________________ . tzv. _______________________________ .    

Valašské Klobouky byly osvobozeny ____ května 1945 spojenValašské Klobouky byly osvobozeny ____ května 1945 spojenValašské Klobouky byly osvobozeny ____ května 1945 spojenValašské Klobouky byly osvobozeny ____ května 1945 spojenci RA: _____________________ vojsky.ci RA: _____________________ vojsky.ci RA: _____________________ vojsky.ci RA: _____________________ vojsky.    

Skutečným důvodem osvobodození Prahy Rudou armáda bylo, že  ____________________________ Skutečným důvodem osvobodození Prahy Rudou armáda bylo, že  ____________________________ Skutečným důvodem osvobodození Prahy Rudou armáda bylo, že  ____________________________ Skutečným důvodem osvobodození Prahy Rudou armáda bylo, že  ____________________________ 

___________________________________________________________________________________.___________________________________________________________________________________.___________________________________________________________________________________.___________________________________________________________________________________.    

Významnou úlohu vVýznamnou úlohu vVýznamnou úlohu vVýznamnou úlohu v    obraně Prahy sehrál pražskýobraně Prahy sehrál pražskýobraně Prahy sehrál pražskýobraně Prahy sehrál pražský ________________ .  ________________ .  ________________ .  ________________ .     

����    KONEC VÁLKY VKONEC VÁLKY VKONEC VÁLKY VKONEC VÁLKY V    EVROPĚ A OSVOBOZENÍ ČSREVROPĚ A OSVOBOZENÍ ČSREVROPĚ A OSVOBOZENÍ ČSREVROPĚ A OSVOBOZENÍ ČSR    
    Konec války v Evropě 

• Německo se poč. r. 1945 ocitlo v sevření dvou front: 1) postup „spojenců“ na záp. frontě do něm. 
vnitrozemí, 2) Rudá armáda postupuje na východ. frontě  až k řece Labi a v pol. dubna 1945 zahajuje 
útok na Berlín�30. 4. 1945  spáchal A. Hitler sebevraždu a 2. 5. 1945 padl Berlín 

• 7. 5. podpepisuje Německo kapitulaci* (s platností od 8. 5. 1945) � konec II. s. v. v Evropě 
Osvobození ČSR 
• osvobozování ČSR začalo v druhé pol. roku 1944 od východu tzv. karpatsko-dukelskou operací 
• bylo podpořené neúspěšným ozbrojeným povstáním na Slovensku (tzv. Slovenské národní povstání) 
• od dubna 1945 bylo již celé Slovensko osvobozeno a začaly boje na Moravě a v Čechách 
• do západních Čech vnikly v dubnu 1945 americké jednotky � po dohodě se SSSR došlo k osvobození 

ČSR do demarkační linie* Karlovy Vary - Plzeň -  České Budějovice (zbytek byl osvobozen vojsky RA) 
• 5. května 1945 propuklo povstání v Praze�8. května 1945 podepsali povstalci dohodu o odchodu 

německých vojáků do amerického zajetí�9. května dorazily do Prahy sovětské tankové jednotky 

� 1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě jěště k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme  6) Slovníček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  
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20202020    KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VE SVĚTĚKONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VE SVĚTĚKONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VE SVĚTĚKONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VE SVĚTĚ    
    

☺  

 

� Vypiš si fakta o svržení atomových bomb 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10. 

����    KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VE SVĚTĚKONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VE SVĚTĚKONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VE SVĚTĚKONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VE SVĚTĚ    
    • po skončení války v Evropě se spojenci soustředili na porážku Japonska (bombardování japonských 

měst a zničení jap. námořní flotily*)�přesto pokračuje fanatický odpor Japonska (kamikadze*) a 
odmítání výzev ke kapitulaci ze strany Japonska 

• 6. a 9. 8. 1945 došlo ke svržení atomové pumy na Hirošimu a Nagasaki� 2. 9. 1945 – podpisuje  
Japonsko  kapitulaci �končí  II. s. v. ve světě  

Výsledky II. světové války 
• II. s.v. byla největším válečným konfliktem v dějinách lidstva (50 mil. lidských obětí, 35 mil. zraněných, 

velké materiálové škody)  
• mezi vítězné velmoci patří: USA, SSSR, V. Británie, Francie, Čína 
• poraženo bylo Německo, Itálie a Japonsko 
• vlivem II. s.v. se změnila politická mapa světa – od roku 1945 existují dvě „supervelmoci“: USA a 

SSSR (budoucí vzájemná konfrontace a soupeření) 
• v ČSR bylo 360 tis. obětí, ↑materiální škody, došlo k odsunu Němců z našeho území  (2 mil.), 

orientace politiky na SSSR, ztráta Podkarpatské Rusi  

� 1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě jěště k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme  6) Slovníček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  
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22221111    HOLOCAUSTHOLOCAUSTHOLOCAUSTHOLOCAUST    

☺  

 

� Udělej si poznámky z prezentace věnované holocaustu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
����    HOLOCAUSTHOLOCAUSTHOLOCAUSTHOLOCAUST        

• druhá světová válka je označována jako válka vyhlazovací 
• nacisté dělili lidi podle rasové teorie na  „germánskou čistou rasu“ a na rasy „méněcenné„ (Židé, 

Romové, Slované) určené k službě germánské rase nebo k fyzické likvidaci (vyhlazení) 
• nacisté v čele s A. Hitlerem rozhodli o vyhlazení Židů z celé Evropy - holocaustu 
• plán konečného řešení židovské otázky spočíval v likvidaci celého židovského národa ve vyhlazovacích 

koncentračních táborech (např. Osvětim) 
• na konci války osvobodila vězně v koncentračních táborech spojenecká vojska 
• odhaduje se, že zahynulo kolem 6 milionů Židů 

� 1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě jěště k tomu zajímalo  
5) Proč se o tom učíme  6) Slovníček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  


