Dobrý den milí žáci,
posílám úkol z dějepisu na týden od 9.11. 2020 do 12.11. 2020.
Prostudujte si v učebnici str. 40 - 45
KONEC ČESKOSLOVENSKA
Napište si do sešitu stejný nadpis a vypište si rámeček na str. 45
Dále se podívejte na videa a odpovězte na otázky.
23. 9. 1938 Den mobilizace československé armády
https://www.slavne-dny.cz/episode/10007459/den-mobilizace-ceskoslovenske-armady-23-zari
Doplnění k reportáži: kromě Německa, které chtělo jakýmkoliv způsobem obsadit čs. pohraničí, měly
své územní nároky i další státy, proti kterým by teoreticky musela naše armáda bojovat. Polsko chtělo
obsadit Těšínsko, o které s Československem vedlo spor už od konce 1. světové války. Dne 21. září
1938 na hranici shromáždilo vojsko o síle 36 000 mužů a požadovalo okamžité odstoupení oblasti. Na
východě zase Maďarsko vzneslo nárok na jižní Slovensko a Podkarpatskou Rus. V obou případech po
Mnichovské dohodě Československo ustoupilo: Poláci obsadili Těšínsko hned 2. října 1938 (oblast
opustilo 30 000 Čechů a 5 000 Němců) a v listopadu 1938 jsme diplomaticky ustoupili i Maďarsku – i
když zábor území byl menší, než mělo v plánu. Přesto při pohraničních přestřelkách, které probíhaly
na německé, polské i maďarské hranici, během roku 1938 zemřelo 121 čs. občanů.
Otázky:
1. Kde se v roce 1938 hrálo MS v hokeji a na jakém místě se umístili českoslovenští hokejisté?
2. Kolik žilo v roce 1938 Němců na našem území, které se později nazývalo Sudety?
3. Kdo vedl Sudetoněmeckou stranu?
4. Jak se nazýval plán obsazení Československa Hitlerem?
5. Co to je mobilizace? Kdy byla vyhlášena v roce 1938 a co se potom stalo?
30. 9. 1938 Den, kdy byla podepsaná Mnichovská dohoda
K důsledkům Mnichovské dohody: kromě sudetského pohraničí ještě Československo muselo
postoupit Maďarsku velkou část jižního Slovenska a Podkarpatské Rusi a Polsku Těšínsko. Okleštěný a
do značné míry nefunkční státní tvar (přerušené dopravní tepny, ztráta velké části průmyslu) tak
dohromady přišel o 33 procent území a 4,8 milionu obyvatel. Přejmenoval se na Česko-Slovenskou
republiku, kde zbytek Slovenska i Podkarpatské Rusi měly (poprvé od roku 1918) statut autonomie.
Toto období tzv. Druhé republiky však trvalo jen 167 dní, než Hitler 15.3.1939 anektoval i tento
zbytek.
https://www.slavne-dny.cz/episode/759915/den-kdy-byla-podepsana-mnichovska-dohoda-30-zari
Otázky:
1. Co plánoval Hitler udělat s českým národem?
2. Kdo ze zahraničních představitelů (jméno a země) podepsal Mnichovskou dohodu?
3. Co se stalo po podepsání Mnichovské dohody?
4. Proč se říká této dohodě u nás Mnichovská zrada?
16. 12. 1938 Den, kdy poprvé vyšly Rychlé šípy
https://www.slavne-dny.cz/episode/10001010/den-kdy-poprve-vysly-rychle-sipy
Otázky:
1. Jak se jmenoval časopis pro mladé, který vydávalo nakladatelství Melantrich?
2. Jak se jmenoval autor Rychlých šípů?
3. Jak se jmenovali hoši, kteří byli členové Rychlých šípů?
3. Ve kterých letech a kým bylo vydávání Rychlých šípů zakázáno?
15. 3. 1939 Den okupace nacisty
Podívejte se na reportáž o dni, který tragicky poznamenal dějiny našeho státu a urychlil začátek
Druhé světové války. Zajímavost: mezi všemi represivními rozkazy, které Adolf Hitler tehdy 15. a 16.

března 1939 na Pražském Hradě nařídil, bylo i zboření Petřínské věže. Prý hyzdila pohled na Prahu.
Věž stále stojí, byl to tak jeden z mála Vůdcových rozkazů během celé války, který nebyl vyslyšen.
https://www.slavne-dny.cz/episode/568717/den-okupace-nacisty-15-brezen
Otázky:
1. Jak se jmenoval prezident Československa, který nastoupil po Dr. Edvardovi Benešovi?
2. Kdy se osamostatnilo Slovensko? Kdo byl jeho představitelem?
3. Kdy obsadila nacistická armáda Čechy?
4. Jak se začalo nazývat území Čech, které obsadila nacistická armáda? A k jakým změnám došlo?
5. Od kdy do kdy fungovalo toto zřízení a kolik obyvatel bylo za tu dobu zavražděno?
Odpovědi na otázky si dobře zapamatujte.
Hotové úkoly mi pošlete do 12.11. 2020 do 11. 00 hod. V případě nejasností mne kontaktujte.
S pozdravem
Anny Olahová

