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D9 – Písemný test – týden 6.4. – 12.4.2020 ČITELNÝ PODPIS: …………………………………………………… 

Vážení žáci. Vyzkoušejte si prosím motivační test z probraných vědomostí. Pište čitelně, nejlépe 

hůlkovým písmem! Po vypracování tuto jednu stranu (A4) testu vyfoťte do chytrého telefonu (nebo dle 

možností naskenujte), vložte do přílohy emailu (vytvořit si email - pokud zatím nemáte - trvá 5 minut) 

a zašlete do následující neděle na můj email: radekpavli@seznam.cz    Děkuji. 

1) Vysvětli pojmy: 

a) GESTAPO =  

b) HOLOCAUST = 

c) OSVĚTIM /Pol./ = 

d) TEREZÍN /u nás/= 

e) zkratka ,,ÚVOD“ = 

f) operace Overlord a ,,DEN D“ = 

g) DEMARKAČNÍ LINIE = 

 

2) Kdo to byl? Vysvětli, čím se zapsal do dějin během 2. světové války? 

a) E. Beneš = 

b) E. Hácha = 

c) R. Heydrich =  

d) J. Opletal = 

e) J. B. Tito = 

f) G. K. Žukov =  

g) D. D. Eisenhower = 

h) H. S. Truman =  

ch) J. Gabčík = 

 

3) Spoj logicky čarami datum a) až f) s událostí I) až VI). 

a) 8. května 1945 I) vylodění Spojenců v Normandii  

b) 6. června 1944 II) v platnost vstoupila kapitulace Německa ve 2. sv. válce 

c) 30. dubna 1945 III) svržení atomové bomby na Hirošimu 

d) 6. srpna 1945 IV) Hitler spáchal sebevraždu 

e) 2. září 1945  V) podepsání kapitulace Japonska a konec 2. sv. války na celém světě 

f) 16. března 1939 VI) vyhlášen u nás Protektorát Čechy a Morava 

mailto:radekpavli@seznam.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/6._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1944
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 (6.4. – 12.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu – nebo přepisovat 

Milí žáci. Zápisy učiva neslouží k učení se látky zpaměti! Pročítejte si je prosím v kombinaci s učebnicí a 

vypracujte případné úkoly a pracovní listy. Tímto procesem si přirozeně učební látku zapamatujete. 

nový zápis: KONEČNÁ ETAPA 2. SV. VÁLKY U NÁS  

Českoslovenští vojáci na frontách 2. sv. války 

ÚKOL 1: Z veřejně dostupných zdrojů (internet, wikipedie …) nastuduj a zapiš stručné informace o 

našich významných osobnostech, které se zapsaly do bojů 2. sv. války. 

a) Heliodor Píka = 

 

b) Ludvík Svoboda = 

 

c) Karel Klapálek = 

 

d) František Peřina = 

 

e) Alois Vašátko = 

Konečná fáze 2. sv. války u nás – cesta ke svobodě UČEBNICE 86. - 88.S. 

- měli jsme příslušnost k zemím bojujícím proti nacismu a fašismu 

- E. Beneš usiloval o to, aby Mnichovská dohoda byla anulována == kontinuita Československa 

- jak již víme, velmoci měly dohodu, kam jednotlivé osvobozující armády mohou postoupit = 

DEMARKAČNÍ LINIE = linie na mapě procházela i přes naše území (Linec /Rakousko/, České 

Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Saská Kamenice /Něm./) VIZ UČEBNICE s. 65. 

- americké jednotky na západní straně linie, Rudá armáda na východní straně  

- sovětská Rudá armáda měla za každou cenu osvobodit hl. město Prahu = budoucí vliv v našem státě 

Vojenské akce k osvobození našeho území 

- Karpatsko – dukelská operace = měla sovětským jednotkám a 1. československému armádnímu 

sboru otevřít přístup na naše území z východu.  

- operace probíhala v září a říjnu 1944 a jejím cílem bylo proniknout Dukelským průsmykem ze severu 

na Slovensko a spojit se s povstalci Slovenského národního povstání – na to už bylo pozdě, ale 

osvobození se již blížilo 

- 29.8.1944 – Slovenské národní povstání = přišlo moc brzo, význam mělo tím, že po několik týdnů 

vázalo německé divize 
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(6.4. – 12.4.)  - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu – nebo přepisovat 

- Akce partyzánů /hlavně na Slovensku/ = lepší přírodní podmínky než v Čechách a na Moravě, 

celistvější zalesnění  

- duben 1945 – sovětská Rudá armáda osvobodila z jihu Bratislavu, Brno, ze severu Ostravu 

- americká armáda ze západu osvobodila Cheb a Plzeň – dále k Praze postoupit nesměla díky 

demarkační linii - tu nemohla překročit  

- 1. května 1945 – První povstání proti nacistům u nás – v Přerově 

- 5. května 1945 – Pražské povstání proti nacistům: 

- v čele povstání stál orgán domácího odboje: Česká národní rada /odboj/ 

- ovládnutí budovy Českého rozhlasu – povstalci proti nacistům vysílali žádost o pomoc Praze – tu 

slyšel i velitel americké armády v Plzni generál Patton /petn/ - nesměl překročit demarkační linii 

- boje Pražanů v ulicích na barikádách proti nacistům – ti chtěli raději do amerického než sovětského 

zajetí 

- Praze proti nacistům pomáhala kontroverzní: Ruská osvobozenecká armáda – ROA = ,,VLASOVCI“ = 

organizace několika vojenských jednotek ruských zajatců, kteří zradili SSSR, přeběhli na stranu 

nacistického Německa a dobrovolně či z donucení bojovali vlastně proti ,,svému“ Sovětskému svazu. 

Pro tyto jednotky se vžilo označení ,,vlasovci“ - podle jména jejich velitele, generála Vlasova. Na konci 

války, během Pražského povstání - tyto jednotky pomáhají naopak Praze proti německé armádě. 

- Česká národní rada přijala 8. května 1945 kapitulaci německých vojsk a umožnila jim volný odchod 

z Prahy – teprve druhý den ráno, 9. května 1945, přijely do již svobodné Prahy první sovětské tanky a 

první českoslovenští vojáci  

- například: K. H. Frank sice opustil Prahu s rodinou a nejbližšími spolupracovníky směrem na západ do 

amerického zajetí, ale v Rokycanech byla jeho autokolona zadržena a předána příslušníkům Pattonovy 

armády. Franka nesoudil Norimberský tribunál, ale po intervenci plukovníka Ečera byl vydán k 

potrestání do Československa, kam ho vrátili 7. 8. 1945 – nakonec odsouzen k trestu smrti - v roce 1946 

byl na základě rozsudku českého soudu popraven za válečné zločiny – mj. za svoji roli ve vyhlazení obce 

Lidice po atentátu na R. Heydricha. 

 

nový zápis: POVÁLEČNÉ ČESKOSLOVENSKO UČEBNICE S. 120+ 

- 5. dubna 1945 - příjezd členů naší budoucí vlády na naše území - do již osvobozených Košic na 

Slovensku  – vláda zde ustanovena   

Košický vládní program = již v závěrečné etapě 2. světové války proběhla jednání mezi 

prezidentem Edvardem Benešem /člen londýnského západního odboje/ a moskevským vedením KSČ 

v čele s Klementem Gottwaldem, jehož výsledkem byla dohoda o vytvoření domácí vlády Národní 

fronty Čechů a Slováků. Vládní program byl projednáván již 29. března 1945 v Moskvě. Strany 

londýnského exilu přijely na jednání nedostatečně připraveny. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Andrejevi%C4%8D_Vlasov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Hermann_Frank
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rokycany
https://cs.wikipedia.org/wiki/George_S._Patton
https://cs.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%BD_proces
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1le%C4%8Dn%C3%BD_zlo%C4%8Din
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bene%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%A1_strana_%C4%8Ceskoslovenska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klement_Gottwald
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_fronta_%C4%8Cech%C5%AF_a_Slov%C3%A1k%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_fronta_%C4%8Cech%C5%AF_a_Slov%C3%A1k%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moskva
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(6.4. – 12.4.)  - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu – nebo přepisovat 

Vedle komunistů předložili návrh pouze sociální demokraté, ten odmítl předsedající jednání - sociální 

demokrat a dosavadní vyslanec Československa v Moskvě - Zdeněk Fierlinger (budoucí předseda první 

poválečné vlády, pozdější člen KSČ) a byly projednávány v převážné většině pouze návrhy komunistů, 

připravované Klementem Gottwaldem od konce roku 1944.  

 

ÚKOL 1: V učebnici na s. 120 si za okrajem nastuduj a zde stručně vypiš osm základních bodů Košického 

vládního programu – kde převažují návrhy komunistů: 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- 10. května 1945 – přiletěla z Košic /na Slovensku/ do Prahy čs. vláda = VLÁDA NÁRODNÍ FRONTY 

ČECHŮ A SLOVÁKŮ – která byla ustanovena v Košicích 

- představitelé domácího odboje nebyli do vlády přizváni. 

- předsedou vlády: Zdeněk Fierlinger /fírlingr/ 

- místopředsedou: Klement Gottwald (předseda komunistické strany) 

- prezidentem: Edvard Beneš 

- Československo přišlo o Podkarpatskou Rus (získal SSSR) 

- Dekrety prezidenta republiky (1940 – 1945)  UČEBNICE S. 123+ 

(přijímány ve stavu legislativní nouze – nefungoval zákonodárný orgán)  

- Co ,,dekrety“ přinesly? 

–- konfiskace /=zabrání/ půdy Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců 

(v mezinárodním kontextu - Němci – kolektivní vina za rozpoutání války) 

--- ,,vyhnání“ Němců = odsun z pohraničí a celého Československa 

- Pozemková reforma 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_strana_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Fierlinger
https://cs.wikipedia.org/wiki/KS%C4%8C
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klement_Gottwald
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(6.4. – 12.4.)  - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu – nebo přepisovat 

- 26. května 1946 – demokratické volby   UČEBNICE S. 124+ 

– byly opravdu demokratické – lidé po válce a celá společnost tíhla názorově doleva – to samozřejmě 

nahrávalo komunistům a Stalinovi v SSSR === vítězství komunistů === premiérem /ministerským 

předsedou/ Klement Gottwald 

- přídělové zásobování na lístky 

- měnová reforma 

- dodávky UNRRA --- humanitární pomoc po válce 

- Československo bylo přinuceno Stalinem odmítnout hospodářskou pomoc z Marshallova plánu  

(= plán americké hospodářské pomoci Evropě) 

Únorový komunistický převrat v roce 1948 UČEBNICE S. 125.-127. 

- nedemokratické převzetí moci komunisty 

- počátek komunistické totality = vláda jedné politické strany 

- pronásledování členů demokratických stran (zakázány) 

- pronásledování církve 

- násilné zestátňování soukromého vlastnictví == „krádež majetku za bílého dne“ 

- násilné združstevňování soukromého zemědělství (Můžete shlédnout film nedávno zesnulého (2019) 

rodáka z Kelče, režiséra: Vojtěcha Jasného: Všichni dobří rodáci ) 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1ichni_dob%C5%99%C3%AD_rod%C3%A1ci

