Druhá světová válka
Zjisti datum osvobození vaší obce od fašistů.

Nachází se ve vaší obci památník obětem druhé světové války? Zjisti a
vypiš si jména obětí druhé světové války z vaší obce.

Pomocí barevných pastelek utvoř správné dvojice.
gestapo

koncentrační tábory

boje československých vojáků

květen 1945

Židé a Cikáni

Sovětský svaz, Anglie, Francie

pražské povstání

1939 - 1945

Lidice a Ležáky

popravy odbojářů

vznik Protektorátu Čechy a Morava

německá policie

léta druhé světové války

květen 1945

osvobození Československa

březen 1939

šesticípá hvězda

Židé

heydrichiáda

vypálení a vyvraždění obyvatel

Které státy zabraly části Československa po jeho rozpadu v březnu
1939?
Čechy a Morava _______________________________________________
Slovensko ____________________________________________________
jižní Slovensko ________________________________________________
Sudety _______________________________________________________
Slezsko _______________________________________________________
Podkarpatská Rus ______________________________________________

K uvedeným letopočtům uveď událost:
1939 __________________________ 1942 _________________________
1944 __________________________ 1945 _________________________

I
CH
É
N
I
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nepovolený obchod
Zastupující říšský protektor
Skupina obyvatel, která byla odvážena do koncentračních táborů
Českoslovenští parašutisté provedli v Praze ...
Pražané stavěli v ulicích proti tankům ...
Členové ozbrojeného odboje proti fašistům

Vylušti přesmyčky:
RÁTTEKPROTO
ŽÁKYLE

DICELI
LOKOVOSO

Které státy bojovaly proti sobě ve 2. světové válce? Vypiš si je.

Který den slavíme každoročně jako Den osvobození?

Uvědom si a popiš, jak žili lidé v Čechách a na Moravě za protektorátu.

Na časové ose si vyznač:
nástup A. Hitlera k moci (modře)
Mnichovská dohoda (zeleně)
vytvoření Protektorátu Čechy a Morava (hnědě)
atentát na R. Heydricha (černě)
vypálení Lidic a Ležáků (žlutě)
Slovenské národní povstání (červeně)
počátek osvobozování Československa (fialově)
osvobození Prahy (oranžově)

Doplň věty:
Osvobození Československa začalo v _________________________________.
Až po skončení druhé světové války byla osvobozena poslední část
Československa ___________________________________. Československou
vojenskou jednotku v Sovětském svazu vedl __________________________.
Partyzánské jednotky operovaly v pohořích ____________________________
________________________________________________________________.
Českoslovenští letci bojovali spolu s ___________________________ vojáky.

Zjisti, jak vypadala vlajka Protektorátu Čechy a Morava a namaluj si ji.

Co znamená zkratka RAF? Zjisti, jak vypadal znak RAF a namaluj si ho.

Co znamená zkratka ROA? Zjisti a zapiš si podrobnosti.

