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DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
Zamysli se nad příčinami 2. světové války. Co chtěli Němci, Italové a Japonci? Vidíš souvislost
mezi výsledky „velké války“ a příčinami té druhé?
Doplň text. Němci vytvořili ve 30. letech 3 agresivní plány k přepadení sousedních států: Fall Otto
(proti R______________), Fall G__________ (ČSR) a F__________ Weiss (Polsko). Západní
politika appeasementu (tzv. u_____________) v čele s Nevillem Chamberlainem selhala, v březnu
________ provedl Hitler a___________ Rakouska, v září 1938 byla podepsána M_____________
dohoda. Druhá světová válka vypukla dne _______ 1939 napadením P_____________. Záminkou
se stalo fingované přepadení vysílačky v G____________. Spojencem Německa byl S______, oba
státy podepsali pakt R___________-M_____________ (tajný dodatek zaručoval rozdělení Polska).
Vysvětli pojmy.
podivná válka
Velká trojka
genocida

ghetto
totální válka
OSN

Spoj události s letopočty a charakteristikami.
bitva o Británii
1942–1943
bitva o Midway
1943
bitva u Kursku
1941
bitva u Stalingradu
1940
útok na Pearl Harbor
1941
obléhání Tobrúku
1944
Den D
1942

nejkrvavější bitva
největší tanková bitva
„Pouštní krysy“
letecká bitva
vstup USA do války
operace Overlord, počátek bitvy o Normandii
jedna z rozhodujících námořních bitev

Kdo byl kdo?
plukovník Claus von Stauffenberg
generál Eisenhover
Winston Churchill
generál Charles de Gaulle
maršál Pétain
Vyber správnou variantu. Druhá světová válka skončila v Evropě 7./8. května 1945. Japonsko
kapitulovalo až 2. srpna/září, a to po svržení atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki/Okinawu a
Iwodžimu.
Přečti si následující ukázku z knihy Smrt je mým řemeslem (Robert Merle) a odpověz na
otázky.
Výsledek zkoušky předčil mé naděje: stačila kilová krabice Cyklonu B, aby bylo v desíti minutách
zlikvidováno 200 práce neschopných. Časová úspora byla skutečně veliká, protože při systému, jak
se praktikoval v Treblince, bylo potřeba k dosažení stejného výsledku půl hodiny, možná i víc.
Kromě toho jsme nebyli limitováni počtem aut, technickými poruchami nebo nedostatkem benzínu.
Tento postup byl koneckonců i úsporný, protože jeden kilogram Cyklonu B stál – jak jsem si hned
zjistil – 3 marky a 50 feniků. (R. Merle: Smrt je mým řemeslem, Melantrich 1990, s. 214)
a) Jaké metody k likvidaci Židů využívali nacisté? Která byla výhodnější?
b) Uveď obecné důvody, proč byla tato metoda výhodnější.
Rozliš koncentrační a likvidační tábory: Osvětim, Sachsenhausen, Terezín, Dachau, Chelmno,
Treblinka, Mauthausen, Gross-Rosen.

