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D9 – Opakování minulého učiva 

(prosím vytisknout, vypracovat a vlepit do sešitu) 

Pracovní list – Protektorát – Domácí odboj 

1) Kam bylo deportováno židovské obyvatelstvo z ghetta Terezín? ……………………………………………. 

2) Vysvětli pojem: GESTAPO = ……………………………….. TŘI KRÁLOVÉ = ………………………………………….  

HOLOCAUST = ………………………………………………………… ÚVOD = ……………………………………………………. 

3) Co je spojeno se studentem Janem Opletalem? ……………………………………………………………………… 

4) Co je to Heydrichiáda? …………………………………………………………………………………………………………….  

5) Co bylo odplatou za Heydrichiádu? …………………………………………………………………………………………. 

6) Vypište jednotlivé organizace domácího odboje u nás: ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Nový zápis: Československý zahraniční odboj 

- emigrační centrum – Velká Briránie --- Londýn 

- hlavním představitelem: EDVARD BENEŠ --- vedl právní tezi o nepřetržité kontinuální existenci 

Československa --- protože Mnichovký diktát (O nás – bez nás) byl proti zásadám mezinárodního práva 

A)) Londýn: 

1) EXILOVÁ VLÁDA 

2) STÁTNÍ RADA ČESKOSLOVENSKÁ (nahrazovala zákonodárný orgán, parlament) 

B)) Moskva: 

- zahraniční vedení komunistického odboje v Moskvě (SSSR) 

- 12.12.1943 – uzavřena spojenecká smlouva se SSSR ---- dohoda o spolupráci mezi LONDÝNSKÝM a 

MOSKEVSKÝM odbojem 

- roste vliv komunistů  
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(prosím vytisknout, vypracovat a vlepit do sešitu) 

Nový zápis: Úspěchy Spojenců v sev. Africe 

- v sev. Africe byl po nástupu generála BERNARDA MONTGOMERYHO do velení britské armády 

poražen německý expediční sbor gen. polního maršála ERWINA ROMMELA (= liška pouště) 

- V srpnu 1942 převzal MONTGOMERY velení britské 8. armády v severní Africe a porazil německé síly 

v bitvě u El Alamejnu. Vytlačil německé jednotky z Egypta a Libye až k Tunisu, kde spojil své úsilí s 

americkými jednotkami vyloděnými v Alžíru. V únoru přešly Montgomeryho síly pod velení amerického 

generála Eisenhowera a zúčastnily se dobytí Tunisu a invazí na Sicílii a do Itálie. 

=== kapitulace Německa 

 

  

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1942
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Afrika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_bitva_u_El_Alameinu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Libye
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tunis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BE%C3%ADr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dwight_Eisenhower
https://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_na_Sic%C3%ADlii
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vylod%C4%9Bn%C3%AD_v_It%C3%A1lii
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(prosím vytisknout, vypracovat a vlepit do sešitu) 

Nový zápis: Přechod Itálie na stranu Spojenců 

- červenec 1943 – vylodění angloamerických vojsk na Sicílii /ostrov na jihu Itálie/ 

- v Itálii – převrat – Mussolini uvězněn – nová vláda vyjednala tajnou kapitulaci 

- Hitler přesunul jednotky na pomoc do sev. Itálie 

- Italská vláda dokonce vyhlásila Německu válku 

- trvalo hodně dlouho – až do r. 1944 - než byl Spojenci osvobozen Řím = hl. město Itálie 

- Mussolini – zastřelen spolu s jeho milenkou - jejich mrtvá těla byla převezena do Azzony a pověšena 

hlavou dolů na nosnících rozbombardované čerpací stanice na Piazzale Loreto v Miláně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový zápis: Obrat ve válce v Tichomoří 

ÚKOL 1: Napiš kdy a z jakého důvodu vstupují USA do 2. sv. války? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

- Japonsko se snažilo zničit americkou vojenskou základnu na ostrově MIDWAY /midvej/. 

- Midwayský atol je známý jako místo bitvy u Midway, která se v okolních vodách odehrála 3.–7. června 

1942. Námořnictvo Spojených států v této bitvě vyřadilo čtyři těžké letadlové lodě japonského námořnictva, 

které chtělo Midway obsadit a tím Japonsku způsobilo drtivou porážku. Tato událost je považována za 

symbolický bod obratu ve vývoji války v Tichomoří. 

- Japonsko poraženo i na souši 

- srpen 1942 – útok USA na ostrov GUADALCANAL (ostrov v Tichém oceánu, který patří k souostroví 

Šalomounových ostrovů) – do února 1943 ostrov osvobozen od Japonců === americké vítězství 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Midway
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1942
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsk%C3%A9_c%C3%ADsa%C5%99sk%C3%A9_n%C3%A1mo%C5%99nictvo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tich%C3%BD_oce%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0alomounovy_ostrovy_(souostrov%C3%AD)

