VŠECHNY MOC ZDRAVÍM 
Posílám další várku úkolů. Všechno si opět můžete vyhledat a zjistit – v učebnici,
v sešitě, na internetu apod. Stejně jako pro Vás i pro mě je tento způsob výuky
něčím novým. Učím se za pochodu. Zjišťuji, co funguje a co ne.
Většina z Vás, co jste mi už svoje úkoly poslali, si pracovní listy vytiskla, vyplnila a
pak naskenovala nebo ofotila. TO MYSLÍM FUNGUJE DOBŘE.
Zjistila jsem však, že pokud chcete úkoly vypracovat na počítači, formát PDF není
tím nejvhodnějším. Když kopírujete do WORDU, úkoly se rozhází a je to velmi
nepřehledné. Je mi jasné, že ne všichni mají možnost si listy vytisknout.
Pokud chcete PL vyplňovat na počítači, napište mi a já Vám je pošlu ve WORDU.
Nezapomeňte si ale založit složku a vyplněné úkoly do ní ukládat. Budete-li
vyplňovat tímto způsobem, nezapomeňte vymazat prázdné řádky a místo nich
doplnit odpovědi (bylo by vhodné je kvůli přehlednosti zvýraznit – tučným
písmem, podtržením, barvou nebo kurzívou).
Nabízím také možnost spojit se prostřednictvím SKYPU. Kdyby měl někdo z Vás
zájem, napište mi a domluvíme se.
Ještě jedna věc: Někdy mi Vaše úkoly posílají rodiče prostřednictvím svých emailů. Pokud je to možné, zařiďte si vlastní pracovní mailové adresy se svým
jménem, abychom mohli komunikovat přímo. Myslím, že to zvládnete.
Pokud by někomu nevyhovoval ani jeden způsob práce, ozvěte se, určitě spolu
něco vymyslíme.
DOPORUČENÍ:
Sledujte ODPOLEDKU na ČT 2, objevují se tam i pořady týkající se učiva DĚJEPISU.
PŘEJI VÁM PŘI PRÁCI POHODU, PEVNÉ NERVY A CO NEJVÍCE OPTIMISMU.
A VĚŘTE: BUDE LÍP 
S pozdravem
Jindra Chejnová

TÝDEN 23.3. – 29.3.2020

DĚJEPIS 9 – PL 3

OPAKOVÁNÍ POJMŮ
Vyberte správnou variantu (zakroužkujte nebo tučně označte)
Kolonie = spolek obcí / podřízené území
Reforma = zlepšující úprava / výměna úředníka
Flotila = forma bitvy / skupina válečných lodí
Deklarace = veřejné prohlášení / výrazný přednes
Liberální = svobodný (obchod) / omezený
Aristokracie = šlechta / duchovenstvo
Konzervativní = odmítající novinky / pomalý
Suverenita = podřízenost / nezávislost
Deportace = dovoz zboží / nucené vystěhování
Atentát = veřejná poprava / politická vražda
Rokoko = umělecký sloh / ozdobný stavební prvek
Konstituce = ústava / zákon
Kapitál = velké množství peněz / vojenská hodnost

Koalice = typ státu / spojenectví států
Tolerance = pomoc / snášenlivost
Kolonista = osadník / úředník v kolonii
Privilegium = zákon / výsada
Blokáda = porážka / uzavření přístupu
Abdikovat = být odvolán / vzdát se úřadu
Federace = forma vlády / spolkový stát
Kapitulace = vítězství / uznání porážky
Impérium = velká říše / velké vítězství
Emigrace = vystěhování do ciziny / přistěhovalectví
Exil = vyhnanství / uvěznění
Monarchie = vláda / království, císařství

Podívejte se na video, odpovídejte na otázky:
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-nemci-kapitulovali-u-stalingradu-151782
BITVA O STALINGRAD
Co bylo strategickým cílem Němců za Stalingradem? __________________________________
Kdy začala bitva? (den, měsíc i rok) __________________ Jaké bylo počasí? ___________________
Kdo tvořil protileteckou jednotku? Výhradně___________________ Kolik měly děl? ______________
Co znamená pojem Ratterkrieg? ____________________________
Kolik bylo obránců městské sýpky? ________________ Kolik dní vzdorovali? _____________________
Kolik procent města získali Němci po 3 měsících? ____________
Odkud vozily vlaky nové sovětské jednotky? Ze_____________________
Doplňte: Životnost sovětského vojáka – méně než_______________ důstojníka - ____________
Kdo byl velitelem německých sil? Generál __________________
Do jaké funkce ho Hitler 30.1.1943 povýšil? __________________________
Kdy se vlastně Hitler dostal k moci? (celé datum) ______________________________
Čím strádali němečtí vojáci? ____________________ ___________________ ____________________
Co udělal polní maršál Paulus 31.1.1943? _____________________________________________
Kdo měl více mrtvých a zraněných? ____________________ O kolik?______________________
Kolik německých zajatců se vrátilo po válce domů? ________________________
Kolik obyvatel měl Stalingrad před válkou? ________________ kolik po válce? ___________________
Jak se dnes Stalingrad jmenuje? __________________________________
Paulus byl repatriován do NDR __________________ Co slovo REPATRIACE znamená? _____________________
Jak je nazývána socha, která se tyčí nad Volgogradem a je součástí památníku MAMAJOVA MOHYLA?
______________________________, Jak je socha vysoká? ___________ (vyhledejte na internetu)
Pro zájemce: filmy NEPŘÍTEL PŘED BRANAMI (2001) STALINGRAD (1993) – pohled ze strany poražených
ZÁPIS – učebnice str.64, bod 4 – str.61 – zelený pruh, bod 5 – str. 64 – zelený pruh
PŘELOM VE VÁLCE
1) Nejdéle postupovala armáda „_______“ dostala se až ke Stalingradu (dnes __________________) – bojovalo se 68
dní přímo v u__________________, přes Hitlerův zákaz se nacistická armáda v únoru 1943 __________________ =>
definitivně zastaven ________________________________,
2) léto 1943 – největší _________________ bitva v dějinách u ___________________ (vesnice Prochorovka)
3) Postup Rudé armády, osvobozování území
4)válčí se v sev. _______________, v květnu 1943 zde ____________________ a ___________________ jednotky
kapitulovaly
5)v červenci 1943 Spojenci zaútočili na _______________ a začátkem září se vylodili v ________________, Mussolini
_______________ (začátkem roku 1945 ho popravili ________________), nová italská vláda vyhlásila Německu
____________________

DĚJEPIS 9 – PL 4
Tentokrát začneme zápisem
Učebnice str. 86-88
OSVOBOZOVÁNÍ ÚZEMÍ ČSR
SNP - ___________________________________________________ (zjistěte, co znamená tato zkratka)
- od roku 1944 sílí v protektorátu opět __________________ činnost
- srpen 1944 – vypuklo povstání na __________________ (SNP)
 připravovala ho SNR - _______________________________________________
 požadavkem _______________________ ČSR
 vypuklo však p_________________ a bylo z_________________
- září – říjen 1944 – probíhala _________________ - __________________ operace, čs. a sovětští vojáci
vstoupili na naše území ___.října _______
- z východu osvobozovala ČSR - ___________ armáda (osvobození Bratislavy, _______, Ostravy)
- ze západu vstoupila na naše území _______________ armáda (velitelem generál _____________ - zazní ve
videoukázce) dobyla _______ a _____________
- stanovení tzv. _______________________ linie (hranice mezi vojsky - u nás města
České
_________________, ________ a _______________________)
Zkoukni: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacalo-slovenske-narodni-povstani-29-srpen151627

Možná někdo z vás zaznamenal, že 1. března 2020 zemřel Jan Vyčítal, hudebník a frontman skupiny
Greenhorns – poslechněte si v jeho podání písničku To tenkrát v čtyřicátom pátom:
https://www.youtube.com/watch?v=7_teZVnSZGc

(můžete si poslechnout i verzi k roku 1968: https://www.youtube.com/watch?v=PdCxKP8c3Gg)

KVĚTNOVÉ POVSTÁNÍ
 propuklo nejdříve v __________________ - 1.5.1945
 v Praze vzplálo ___. května 1945, v čele ČNR - ______________________________________
 povstalci se zmocnili budovy Českého ___________________, volali o pomoc (Američani nemohli
přijít) Proč? _______________________________________________________
 v Praze rostly _____________________, pomoc vlasovců
 ___. května 1945 přijala ČNR _________________ německých vojsk, ____. května příjezd Rudé
armády
Zkoukni: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-skoncilo-prazske-povstani-9-kveten-150912
Vyhledejte na internetu, kdo byli vlasovci a proč se jim tak říkalo?
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

HODNĚ ŠTĚSTÍ 

