Milí žáci a žákyně 9.třídy,
připravila jsem pro vás pracovní listy, které si uložíte, vytisknete,
pečlivě vyplníte a vložíte do vhodných desek. (kdo zvládne PL
vyplnit na počítači či hotové PL naskenovat, pošlete mi je
v příloze na moji školní adresu) – originál si ponechte
Nemáte prázdniny, pouze vaše výuka probíhá v domácím
prostředí. Každý týden vypracujete stanovené úkoly (první týden
máte zkrácený, ale vy to zvládnete – VĚŘÍM VÁM )
Budete pracovat i s videoreportážemi – doporučuji se podívat i
na ty, u kterých nejsou doplňující otázky)
Využijte při práci učebnici, zápisy v sešitech, ale i jiné zdroje
(například internet)
Pracovní listy budou vyplněny. Pokud NEVÍM, NEUMÍM,
NEZNÁM, vyhledám v učebnici, kouknu do sešitu, zadám do
vyhledávače.
Přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci. Vaše úsilí, snahu i
výsledky samozřejmě ohodnotím.
S pozdravem
Jindra Chejnová
POZOR: Na konci týdne budou PL nahrazeny novými
(doporučuji vše stáhnout a uložit).
Pokud se budete chtít na cokoli zeptat, s něčím poradit,
kontaktujte mě na mém školním e-mailu.

Týden 16.3. – 20.3.2020
DĚJEPIS 9.TŘÍDA – PL1
Po zhlédnutí videa zodpovězte následující otázky. Vše ve filmu zazní, proto také bude vše vyplněno.
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-atentatu-na-heydricha-27-kveten-150937

ATENTÁT NA REINHARDA HEYDRICHA
Datum atentátu: _______________________________
Jména dvou hlavních atentátníků: _________________________

____________________________

Kdy se dostali na území protektorátu? (měsíc a rok) ____________________________________
Jakým způsobem? _______________________________________
Kdy přijel Heydrich do Prahy? (měsíc a rok)___________________________________
Jakými způsoby potlačoval odpor českých obyvatel? ____________ právo, ____________, ______________
Kde měli být parašutisté shozeni? u_______________ Kde je shodili ve skutečnosti? u_________________
Kde se zpočátku skrývali? _____________________
Kdo si je vzal na starost? Jan _____________________ (krycí jméno _______________________)
U které rodiny bydleli? ________________________
Kde bydlel Heydrich? Na zámku v __________________________________
Které místo si atentátníci zvolili k útoku? _________________________________________
Co udělal Gabčík? _______________________________________________________________________
Proč nevystřelil? První verze: _______________________________________________________________
Druhá verze: ____________________________________________________________
Co udělal Kubiš? _____________________________________________________________________
Jaká byla odměna za dopadení pachatelů? _____________________________________
Kolik bylo do konce května popraveno lidí? _______________________________________________
Kdy byly srovnány se zemí Lidice? (přesné datum) ___________________________________
Kolik lidických obyvatel celkem zemřelo? ________________________________
Kde se parašutisté skrývali? V kryptě ____________________________________________________________
Kdo prozradil nacistům kontakty parašutistů? _________________________________
Jak zemřeli Zelenka-Hajský a maminka Moravcová? ____________________________________
Kdo vyzradil úkryt? __________________________ Jak on a jeho otec zemřeli? ____________________
Jak se nacisté snažili dobýt kryptu? _________________________________________________________
Kolik bylo v kostele celkem parašutistů? ___________ Jaký osud si zvolili? ___________________
Jak byl odměněn zrádce Čurda? ____________________________________________________________
Jaký byl jeho osud po válce? ______________________________________

Vyhledejte na internetu 3 filmy o atentátu na Heydricha, napište název, rok vzniku, režiséra, popř. některé herce

NÁZEV

ROK

REŽISÉR

HERCI

______________________

_______

____________________ __________________________________

______________________

_______

____________________ __________________________________

______________________

_______

____________________ __________________________________

Srovnejte 3 filmy (jedná se vždy o krátké ukázky – zachycení stejné události)
Vlastní atentát
https://www.youtube.com/watch?v=wPGfzkzqdh0
https://www.youtube.com/watch?v=p8FXEqLVK2I
https://www.youtube.com/watch?v=FhpSaQ05Nts

Konec v kryptě
https://www.youtube.com/watch?v=EPB6WOuDvvQ
https://www.youtube.com/watch?v=wqyX4PimRSs
https://www.youtube.com/watch?v=v5YVAqwC5UU

PODÍVEJTE SE TAKÉ NA:
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byly-vyhlazeny-lidice-10-cerven-150942
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byly-vypaleny-lezaky-24-cerven-151567

(zabere vám to pouze 13 minut a dozvíte se něco nového)

DĚJEPIS 9.TŘÍDA – PL 2
ZÁPIS – pracujte s učebnicí str.64-66, 92-93
Protihitlerovská koalice - Konference spojenců:

VELKÁ TROJKA
Teheránská konference (listopad – prosinec 1943) – uč.str.64
Teherán ( I_____________)
USA F.D._________________ SSSR J.V.________________ VB W.___________________
______________________ vojenských akcí
invaze (otevření ______________________________ ve Francii)
bezpodmínečná kapitulace, poválečná spolupráce
Jaltská konference (4.-12._____________.1945) – uč.str.65-66
Jalta na _______________
USA F.D.Roosevelt
SSSR J.V.Stalin
VB W.Churchill
další postup ve válce
poválečné uspořádání Evropy
správa Německa (mělo být rozděleno do _______________________________________)
nové hranice _______________, potrestání _______________________________________
zkoukni: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-jaltska-konference-4-unor-151102

Postupimská konference (17.7.-2.8.1945) uč.str.92-93
Postupim ( N_______________________)
USA H.S._________________
SSSR J.V.Stalin
VB W:Churchill (Clement_____________)
podmínky pro Německo
- rozděleno do 4 okupačních zón (SSSR, ________________, __________________, _______________)
- rozděleny také B________________ a R__________________ (viz mapy str.93)
ujednání týkající se Německa:
úplné odzbrojení Německa – d___________________________
odstranění nacismu – d___________________________
postupné přetvoření na demokratický stát - d________________________
nové hranice v Evropě
Sovětský svaz získal část _________________________ a ____________________________
vysídlení Němců z ______________________, ______________________ a ______________________

Opakování (využijte internet či jiné zdroje)
SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ (pozor: ke třem jménům se hodí stejná charakteristika)
1) CAESAR (44 př.n.l.)

A) americký prezident

1 ………

2) JEAN PAUL MARAT (1793)

B) indický vůdce

2 ………

3) ABRAHAM LINCOLN (1865)

C) francouzský revolucionář

3 ………

4) ALOIS RAŠÍN (1923)

D) italský módní návrhář

4 ………

5) MAHÁTMA GÁNDHÍ (1948)

E) britský zpěvák – autor písní

5 ………

6) JOHN FITGERALD KENNEDY (1963)

F) ministr financí ČSR

6 ………

7) MARTIN LUTHER KING (1968)

G) švédský ministerský předseda

7 ………

8) KAROL WOJTYLA

H) americký senátor

8 ………

9) JOHN LENON (1980)

I) bojovník za práva černochů

9 ………

10) INDIRA GÁNDHÍOVÁ (1984)

J) indická politička

10 ………

11) ROBERT KENNEDY (1968)

K) papež Jan Pavel II.

11 ………

12) RONALD REGAN

L) římský státník a vojevůdce

12 ………

13) OLOF PALME (1986)

13 ……..

14) GIANNI VERSACE (1997)

14 ……..

 Co všechny tyto osoby spojuje? ……………………………………………………
 Co je uvedeno v závorkách? …………………………………………………………………
 Proč u čísla 8 a 12 letopočty v závorkách nejsou? ……………………………………………………

Znáte další známé osoby, které byste mohli přidat do této skupiny? Využijte nápovědy:
babička sv. Václava ………………………………………..
zavražděn v Chebu v době třicetileté války ………………………………
Sarajevo, následník trůnu …………………………………………
patron české země, Blaník ………………………………………………….
manželka nejdéle vládnoucího Habsburka ………………………………………………….
2. říšský protektor ………………………………………………………

