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ČESKÉ ZEMĚ A DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Doplň text. Ve 30. letech se rozostřily česko-německé vztahy. V noci z 29. na 30. září se sešli
zástupci čtyř mocností v Mnichově: D_________ za Francii, Chamberlain za B__________,
M_________ za I__________ a Hitler za Německo. Konference skončila podepsáním M________
dohody (pro Čechy „diktát“) o odstoupení p_________ Německu. Územní požadavky měly být
splněny i Polsku (Těšínsko) a Maďarsku (jižní Slovensko), a to Vídeňskou arbitráží.
Vysvětli pojmy.
mobilizace
„mnichovský komplex“
Protektorát Čechy a Morava
17. listopad
stanné právo
Slovenský štát
Kdo byl kdo?
Jan Opletal
Konrad Henlein
lord Runciman

Karlovarské požadavky
tzv. druhá republika
heydrichiáda
odboj
Kuratorium dětí a mládeže
tzv. Benešovy dekrety (dekr. prez. republiky)
Emil Hácha
K. H. Frank

Roku 1938 emigrovala řada politiků, nejprve do Francie, později do Velké Británie, kde se ustavila
exilová vláda. Přiřaď jména ke správným funkcím.
Edvard Beneš
předseda vlády
Jan Šrámek
prezident
Jan Masaryk
ministr národní obrany
Sergej Ingr
ministr zahraničních věcí
Vyber správné tvrzení o jedné z nejvýznamnějších události odboje. Výsadkáři byli cvičeni ve
Francii/Velké Británii. Akce Anthropoid/Andromeda se uskutečnila v květnu 1942. Gabčík, Kubiš a
další provedli atentát na protektora Heydricha/Henleina, který na následky zranění zemřel.
Atentátníci byli zrazeni a zemřeli v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze/Brně. Důsledkem akce
bylo vypálení obcí Lidice/Stadice a Ležáky. Poté Francie s Velkou Británií odvolala podpisy pod
Mnichovskou dohodou.
Seřaď chronologicky události na slovenském území.
Utvořil se odboj vedený Jánem Goliánem.
Na pomoc mu přišli Rusové a Češi.
S jeho vládou byli Slováci nespokojení.
Do čela Slovenského štátu se postavil Jozef Tiso.
V srpnu 1944 vypuklo Slovenské národní povstání v Banské Bystrici.
Slovensko se připojilo na stranu vítězů.
Rozhodni, zda jsou tvrzení o událostech v květnu 1945 správná.
1.5. vypuklo povstání v Přerově.
Německá posádka v Praze kapitulovala 5.5.
Prahu osvobodili ruští vojáci.
Američané se zastavili na demarkační linii.
Při osvobozování Prahy pomáhali Vlasovci, jejich pozdější osud byl ale tragický.
Vláda přiletěla do Prahy z Moskvy.
Košický vládní program předznamenal orientaci na SSSR.
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