2. světová válka
① Vylušti křížovku.

X

X
1) Město, ve kterém byla uzavřena dohoda mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o tom,
že Sudety budou připojeny k Německu.
2) Strana, která se v čele s Adolfem Hitlerem dostala v roce 1933 v Německu k moci.
3) Státní zřízení, které bylo na našem území vyhlášeno 16. března 1939.
4) Česká obec vypálená nacisty roku 1942. Obyvatelé této obce byli vyvražděni a děti byly poslány
na převýchovu do Německa. Stejný osud postihl i obec Ležáky.
5) Příjmení muže, který se po odstoupení T. G. Masaryka z funkce stal v roce 1935 československým
prezidentem.
6) Název pro československé pohraničí obývané německou menšinou.
7) Země, která byla nejnebezpečnějším sousedem Československa.
8) Země, která po vypuknutí 2. světové války obsadila území Podkarpatské Rusi a jižního Slovenska –
tedy oblastí, které byly do té doby součástí Československa.
9) Tajná policie nacistického Německa.
10) Měsíc roku 1939, ve kterém vypukla 2. světová válka. Stalo se tak po napadení Polska
Německem.
11) Země, která ve 2. světové válce bojovala po boku Německa a Japonska.
12) Kruté vězení, ve kterém docházelo k nejhrubšímu porušování lidských práv a k masovým
vraždám. Bylo určené k zadržení a likvidaci nepřátel nacistického Německa.
Tajenka: ________________________________________________________________________
Pevnost Terezín byla původně vojenskou pevností založenou Josefem II. Tajenka prozradí jméno
osobnosti, po které byla pojmenována. Svou temnou minulost získala až během 2. světové války.
Zjisti a napiš, k čemu byla pevnost Terezín během 2. světové války využívána.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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2. světová válka
① Utvoř dvojice, které k sobě patří.
1) 1. září 1939

A) povinné označení Židů během 2. světové války

2) 8. května 1945

B) vůdce nacistického Německa

3) 16. března 1939

C) místo, které v koncentračních táborech
sloužilo k hromadnému zabíjení

4) Židé

D) vpád nacistických vojsk na území
Československa

5) žlutá šesticípá hvězda

E) tajná policie nacistického Německa

6) hákový kříž

F) začátek 2. světové války

7) Adolf Hitler

G) nejkrutější vězení, ve kterém docházelo
k hromadnému vraždění

8) Edvard Beneš

H) ozbrojení bojovníci, kteří se shromažďovali
v horách a bojovali proti nacistům

9) 15. března 1939

CH) armády spojenců, které osvobodily
Československo

10) Lidice a Ležáky

I) vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava

11) gestapo

J) město, ve kterém se roku 1938 uskutečnila
schůzka Německa, Francie, Velké Británie
a Itálie, na které bylo rozhodnuto, že Sudety
budou připojeny k Německu

12) koncentrační tábor

K) symbol nacistického Německa

13) okupace

L) státní útvar, který vznikl odtržením Slovenska
od Československa po vyhlášení Protektorátu
Čechy a Morava

14) Sudety

M) konec 2. světové války

15) partyzáni

N) země bojující během 2. světové války proti
nacistickému Německu

16) americká a sovětská armáda

O) prezident Československa, který dobu
2. světové války musel strávit v exilu

17) Mnichov

P) pohraniční území Československa obývané
německou menšinou

18) USA, Velká Británie, Sovětský svaz

Q) vojenské obsazení území jiného státu

19) plynové komory

R) lidé, kteří byli za 2. světové války
pronásledováni a vyvražďováni

20) Slovenský stát

S) české obce vypálené nacisty
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2. světová válka
① Vylušti osmisměrku. Ze zbylých písmen slož tajenku.
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Vojenské obsazení území jiného státu.
Tajná policie nacistického Německa.
Vůdce nacistického Německa.
Lidé pronásledovaní nacisty během 2. světové války.
Měsíc, ve kterém roku 1939 propukla 2. světová válka.
Země, která po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava obsadila jižní oblasti Slovenska
a Podkarpatskou Rus – do té doby území Československa.
Strojírenské továrny během 2. světové války téměř zastavily původní výrobu a začaly vyrábět
_______________ (doplň).
Měsíc, ve kterém roku 1945 skončila 2. světová válka.
Ozbrojení bojovníci, kteří nebyli součástí žádné armády, ale bojovali proti nacistům. Skrývali se
často v horách.
Jedna ze dvou obcí vypálených roku 1942 nacisty. Jednalo se o německou odvetu za atentát na
Reinharda Heydricha, který stál v čele Protektorátu Čechy a Morava. Atentát realizovali
českoslovenští parašutisté.
Slovo, kterým označujeme nacistické pronásledování a vyvražďování. Týkalo se především lidí
židovské národnosti. Nacisté během 2. světové války vyvraždili přibližně 6 milionů Židů.
Koncentrační tábor, ve kterém byli shromažďováni a vězněni čeští Romové. Obec, ve které byl
koncentrační tábor vybudován, se nachází nedaleko města Písek.

Tajenka: ___________________________________________________________________________

V tajence vyšla součást armády Velké Británie, která významně zasáhla do bojů 2. světové války.
Běžně užívanou zkratkou je RAF vycházející z anglického názvu Royal Air Force. Součástí RAF byly za
2. světové války i československé stíhací a bombardovací perutě, ve kterých působili čeští a slovenští
piloti. V RAF sloužilo více než 2 000 Čechů a Slováků – ne všichni však byli piloti. Mnozí letci se po
roce 1948 stali oběťmi komunistického režimu.
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2. světová válka
KONCENTRAČNÍ TÁBORY
① Napiš, k čemu sloužily nacistické koncentrační tábory.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
② Kterou národnost se nacisté snažili zcela vyhladit? ______________________________________
③ Co bylo těmto lidem zakázáno?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
④ Co se dělo s jejich majetkem? _______________________________________________________
⑤ Lidé této národnosti starší 6 let museli nosit viditelné označení. Jaké?
__________________________________________________________________________________
⑥ Vyhledej slova, která souvisí s „životem“ v koncentračních táborech.
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⑦ Vyhledej a napiš názvy 3 koncentračních táborů.
__________________________________________________________________________________
⑧ Na území Protektorátu Čechy a Morava byl zřízen tábor pro Židy, kteří odtud byli posíláni do
jiných táborů, kde byli zabíjeni v plynových komorách. Kde byl tento tábor zřízen?
___________________________________________
Další tábor na území protektorátu byl učen pro Romy. Kde se nacházel?
____________________________________________
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2. světová válka
PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA
① Napiš, jaké události se vztahují k těmto datům.
● září 1938 _________________________________________________________________________
● 15. března 1939 ___________________________________________________________________
● 16. března 1939 ___________________________________________________________________
● 5. května 1945 ____________________________________________________________________
② Československo na dobu 2. světové války zaniklo. Co se stalo s jeho územím?
● Čechy a Morava ___________________________________________________________________
● Sudety __________________________________________________________________________
● Podkarpatská Rus a jižní Slovensko ____________________________________________________
● Slovensko ________________________________________________________________________
③ Konec 2. světové války připomíná státní svátek. Kdy jej slavíme a jaký je jeho název?
__________________________________________________________________________________
④ Označ charakteristiky, které souvisí s životem v Protektorátu Čechy a Morava.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Za poslech zahraničního rozhlasu byly stanoveny tvrdé tresty – i trest smrti.
Jakýkoliv nesouhlas s okupací byl trestný.
Svobodná média přinášela pravdivé zprávy.
Na veřejných budovách byly vyvěšeny prapory s hákovým křížem – symbolem nacistického
Německa.
Lidé se mohli svobodně vyjadřovat a shromažďovat.
Na silnicích se začalo podle německého vzoru jezdit vpravo.
Zprávy podléhaly cenzuře.
O potraviny a spotřební zboží nebyla nouze.
Změnila se podoba státního znaku a vlajky.
Potraviny bylo možné opatřit jen na přídělové lístky.
Školní učebnice nesměly připomínat slavnou českou minulost.
Lidé volili své zástupce ve volbách.
Ve školách byl snížen počet hodin dějepisu a češtiny, naopak němčina se vyučovala od 1. třídy.
Vše, co připomínalo 1. republiku, bylo odstraněno.
V továrnách se vyráběly zbraně a zboží pro válečné účely.
Lidé často navštěvovali organizace Sokol a Junák.
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2. světová válka
① Vyber správné odpovědi. Správných může být i více možností.
1) Nejnebezpečnějším sousedem Československa bylo Polsko v čele s Milanem Štefánikem
Německo
Edvardem Benešem
Rakousko
Adolfem Hitlerem
2) V září 1938 se uskutečnila schůzka velmocí, na které bylo rozhodnuto, že
pohraniční oblasti Československa budou připojeny k Německu
velmoci půjdou do války proti nacistickému Německu
na územní nároky nacistického Německa nebude brán zřetel
3) Dne 15. března 1939 vpadla na území Československa francouzská vojska
16. března 1939
maďarská
17. března 1939
německá
4) Dne 15. března 1939 vyhlásil Edvard Beneš Protektorát Čechy a Slovensko
16. března 1939
Adolf Hitler Protektorát Čechy a Sudety
17. března 1939
T.G. Masaryk Protektorát Čechy a Morava
5) Slováci se po vyhlášení protektorátu odtrhli a stali se součástí Maďarska
vyhlásili samostatný Slovenský stát
vytvořili stát společně s Podkarpatskou Rusí
6) V září 1939 napadla německá armáda Slovensko a zahájila tak 2. světovou válku
listopadu 1939
Maďarsko
prosinci 1939
Polsko
7) Na stranu Německa se ve 2. světové válce přidala také Itálie
Francie
Velká Británie
Japonsko
USA
Sovětský svaz
8) Gestapo bylo tělovýchovná organizace německé mládeže
zvláštní německá policie
část německého rozhlasu
9) Znak nacistického Německa měl podobu hákového kříže
šesticípé hvězdy
německé orlice
10) V době protektorátu byly vyhlášeny tvrdé tresty za poslech zahraničního rozhlasu
posílání dětí do školy
projevení nesouhlasu s okupační mocí
pomoc pronásledovaným osobám
pěstování vlastních potravin
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2. světová válka
11) V roce 1940 vypálili nacisté obce Ležáky a Lužany
1941
Lidice a Ležáky
1942
Lidice a Chlumčany
12) Němci pronásledovali křesťany a chtěli je vyhubit. Tomuto vyvražďování říkáme holocaust.
Židy
vědce
13) Nacisté zřizovali hromadné tábory, ve kterých většina vězňů zemřela v důsledku podchlazení
koncentrační
v plynových komorách
14) Takové tábory byly zřízeny i na našem území. V táboře v Rokycanech byli shromažďováni Slováci
Plané
Židé
Terezíně
Romové
V táboře v Písku byli shromažďováni Židé
Lidicích
Romové
Letech
Rusové
15) Proti německým okupantům bojovali ozbrojené oddíly partyzánů
národní gardy
oddíly legionářů
16) Během 2. světové války se v továrnách vyráběly především zbraně
dopravní prostředky
spotřební zboží
zboží pro válečné účely
17) Československo bylo osvobozeno francouzskou a italskou armádou
japonskou a maďarskou armádou
americkou a sovětskou armádou
18) 2. světová válka skončila 5. května 1945 porážkou Velké Británie
8. května 1945
Sovětského svazu
9. května 1945
Německa
19) Praha byla 5. května 1945 osvobozena italskou armádou
8. května 1945
sovětskou armádou
9. května 1945
britskou armádou
Americká armáda byla připravena osvobodit Prahu o 3 dny dříve. Vzhledem k dohodě velmocí
však nemohla k osvobození přispět.
20) Konec 2. světové války připomíná státní svátek. Nazývá se Den míru
Den svobody
Den vítězství
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