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(30.3. – 3.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu – nebo přepisovat 

D9, Pracovní list – Opakování probraného učiva 

ÚKOL 1: Napiš, která naše osobnost byla hlavním představitelem čs. zahraničního odboje ve V. 

Británii?…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ÚKOL 2: Vysvětli pojmy:  a) ,,LIŠKA POUŠTĚ“ = ………………………………………………………………. 

    b) MIDWAY = ………..……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     

c) EL ALAMEIN = ……………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ÚKOL 3: Čím se zapsaly do dějin tyto osobnosti?  

a) BERNARD MONTGOMERY ……………………………………..…………….………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) ERWIN ROMMEL ………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) BENITO MUSSOLINI ………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Nový zápis: ZÁVĚREČNÉ ETAPY 2. SVĚTOVÉ VÁLKY  
(učebnice dějepisu s. 65. ++) 

 

Vylodění v Normandii (Den D) 

= otevření druhé fronty – z Velké Británie směrem přes kanál La Manche do Francie  

- problematické načasování, vlivy počasí… 

- Kdy? 6. 6. 1944 

- jde o největší vyloďovací operaci v dějinách, kterou provedla spojená britská a americká vojska pod 

vrchním velením amerického generála a pozdějšího amerického prezidenta Dwighta Davida 

Eisenhowera /ajzenhaura/ 

(můžete se podívat na film: Zachraňte vojína Ryana - Film vypráví příběh kapitána americké armády 

Johna Millera (Tom Hanks) při vylodění v Normandii 6. června 1944 a v následujících dnech. Po dobytí 

pláže Omaha je jednotka kapitána Millera vyslána najít vojína Ryana (Matt Damon), jehož tři bratři již 

padli, a přivést ho zpět k jeho matce. Kapitán Miller tento úkol přijímá a vyráží na cestu...) 

- Spojenci pak postupovali na Paříž (osvobozena), přes Belgii, Lucembursko a Nizozemí do Německa 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom_Hanks
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_o_Normandii
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1944
https://cs.wikipedia.org/wiki/Matt_Damon
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Sovětská Rudá armáda v závěrečných etapách války 

- mezi tím v Evropě začala vznikat v jednotlivých zemích povstání 

- sovětská Rudá armáda s jugoslávskými partyzány vedenými J. B. Titem vstupují do Bělehradu 

- dochází k útoku proti Maďarsku 

- útok směrem na Vídeň 

- sovětská armáda postupuje od Pobaltí, přes Bělorusko, Ukrajinu směrem na polské území --- 

1. srpna – 2. října 1944 zde hoří povstání ve Varšavě (Poláci mají dodnes Rusům za zlé, že 

jejich pomoc nebyla dostatečná) (O Varšavském povstání nastuduj více za okrajem 

v učebnici dějepisu s. 65.) 
 

Jaltská konference v únoru 1945 

- konference ,,Velké trojky“ na Jaltě (město na Krymu, na severním pobřeží Černého moře) 

Kdo? Roosevelt – USA, Stalin – SSSR, Churchill – V. Británie 

- dohoda o závěrečných vojenských operacích  

- nutnost bezpodmínečné kapitulace Německa i Japonska 

- potrestání válečných zločinců 

- poválečné uspořádání: byla určena ,,demarkační linie“ = kde se setkají armády západních 

Spojenců a sovětská Rudá armáda (na našem území byla linie vytyčena východně od města 

Plzeň – angloamerické jednotky nesměly osvobodit území východně od této línie, ikdyž zde 

byly brzo – Praha musela čekat na osvobození Rudou armádou postupující od východu přes 

Moravu. Kdo osvobodí hlavní město, má po válce ve státě vliv = SSSR – v učebnici dějepisu na 

s. 65. prostuduj mapu s demarkační linií 
- dále bylo rozhodnuto, že Německo a také Berlín samotný mají být po válce rozděleny do čtyř 

okupačních zón (americké, sovětské, britské a francouzské) – to stejné postihlo i Rakousko a Vídeň 

- vytyčeny nové hranice Polska – východní část zůstala SSSR a na západě mělo získat Polsko část 

území Německa 

- SSSR se zavázal vstoupit do války proti Japonsku  

 

Založení OSN 

= Organizace spojených národů – ochrana míru ve světě 

- založena v San Franciscu v USA 

- i ČSR byla členem 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Krym
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_mo%C5%99e
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Pád Berlína (učebnice dějepisu s. 66.) 
- 30. dubna 1945 – Hitler spáchal sebevraždu – nástupce admirál Donitz 

- 2. května 1945 – skončilo dobývání města 

Německo kapitulovalo nadvakrát: 

1) 7. května 1945 – byla ve francouzské Remeši podepsána rukou Donitze bezpodmínečná kapitulace 

Německa – přijímal ji vrchní velitel západních vojsk Spojenců – generál Eisenhower  

2) 8. května 1945 – přijal kapitulaci velitel Rudé armády – maršál Žukov 

- obě kapitulace vstoupily v platnost 8. května 1945 – a tak je tento den považován za poslední den 2. 

sv. války v Evropě (dále se bojuje proti Japonsku) 

 

Kapitulace Japonska (učebnice dějepisu s. 67.) 

- nový americký prezident Harry S. Truman - do úřadu nastoupil v dubnu 1945 po smrti Franklina D. 

Roosevelta.  

-  6. srpna 1945 – svržena na japonskou Hirošimu atomová bomba s názvem Little Boy 

- 8. srpna 1945 – vyhlašuje válku Japonsku i SSSR 

- 9. srpna 1945 – svržena atomová bomba s názvem Fat Man na japonské Nagasaki 

(katastrofa, úmrtí na popáleniny a nemoc z ozáření způsobenou radiací) 

- 2. září 1945 – na palubě amerického křižníku Missouri podepsána kapitulace Japonska  

= konec 2. sv. války 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Little_Boy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fat_Man
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pop%C3%A1lenina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ionizuj%C3%ADc%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD

