A
1. Které politické strany u nás sehrály na konci třicátých let neblahou roli „páté kolony“ (+
jejich představitelé):
2. Vysvětli pojem appeasment – s kterými zeměmi ho máš spojen:
3. Jak se neblaze politika appeasementu projevila v r. 1938 u nás:
- vysvětli roli lorda Runcimana u nás:
- Mnichov (kdo, kdy, obsah):
4. Které období bývá označováno jako „druhá republika“:
5. K jakým významným změnám v tomto období došlo:
6.Kdy vzniká samostatný Slovenský štát - kdo stál v jeho čele – jaká byla jeho politická
orientace:
7. Podkarpatská Rus = Zakarpatská Ukrajina byla obsazena v r. 1939 (kým) ………………
8. Kdy vzniká Protektorát Čechy a Morava:
9. Jakou funkci zastával:
Konstantin von Neurath
dr. Emil Hácha
gen. ing. Alois Eliáš
Emanuel Moravec
10. Co si představuješ pod pojmem arizace židovského majetku – jaké zákony se začaly i u
nás uplatňovat:
11. Co se skrývá pod zkratkou ÚVOD:
12. Uveď dvě centra zahraničního odboje – se kterými osobnostmi je máš spojeny:
13. Kde všude (v zahraničí) bojovali po boku spojenců čeští vojáci:
14. Doplň k datu událost:
17. listopad 1939
27. květen 1942
29. srpen 1944
5. duben 1944
5. květen 1945

15. Košický vládní program byl výsledkem společných jednání ……………………… +
…………………………..Ve srovnání s orientací ČSR ve 20. a 30. letech znamenal výrazný
posun
směrem …………..., v zahraniční politice se ČSR mělo opírat o ………………………. ,
natrvalo jsme
ztratili území ………………………., která se stala součástí …………………….
„Vládu národní fronty“ tvořily tyto politické strany:

B
A/ 28. říjen 1918:
- proč je tento den pro nás tak významný:
- „muži 28. října“
- kteří dva prezidenti jsou spojeni s „1. republikou“:
- na čem byl postaven demokratický systém 1. republiky:
B/ Mnichovský diktát
- v kterém roce:
- kteří státníci se ho účastnili:
- proč je nazýván „diktátem“:
- co bylo na mnichovské schůzce dojednáno:
C/ 2. republika
- které období bylo takto označováno:
- kdo byl zvolen prezidentem této republiky:
- jaké postavení v ní získalo Slovensko (+ Podkarpatská Rus)
- co se stalo 14. 3. 1939
15. 3. 1939
16. 3. 1939
D/ Heydrichiáda
- kdo to byl Reinhard Heydrich:
- proč se mu říkalo „kat českého národa“:
- co se skrývalo pod krycím názvem „ akce Antropoid“:
- co si představíš pod pojmem heydrichiáda:
- jak zareagovali na tuto událost angličtí a francouzští představitelé:

E/ Slovenské národní povstání
- jaké bylo postavení Slovenska za války:
- kdy vypuklo SNP:
- co bezprostředně vyvolalo předčasné vypuknutí SNP:
- které město bylo centrem SNP:
- jak povstání dopadlo:
F/ Pražské povstání:
- kdy probíhalo Pražské povstání:
- proč vypuklo:
- kdo řídil povstání:
- kdo sehrál roli zprostředkovatele:
- proč jsme celá léta slavili konec 2. SV 9. května:
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