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Časová náročnost: 30 minut

Metodické poznámky: Jde o poměrně náročný úkol.

Žáci třídí velké množství údajů a zároveň se 
musí orientovat v časových obdobích.

15.6.2012

musí orientovat v časových obdobích.

Mohou pracovat jednotlivě nebo ve dvojicích.

Nakonec můžeme práce vyhodnotit jako soutěže
a určit pořadí podle úspěšnosti v řešení.



Roztřiď následující pojmy a přiřaď je správně do 1. nebo 2. světové války:

      Milan Rastislav Štefánik, samostatný Slovenský stát, gestapo, 

        Mnichovská dohoda, Protektorát Čechy a Morava, zahraniční odboj,

  fašismus - hákový kříž, nacisté, Sudety, 

  Německo + Itálie + Japonsko, Adolf Hitler, nacionalismus,

   1939-1945, 1914-1918, Rakousko-Uhersko + Německo,

1. a 2 . světová válka

5. květen 1945 - povstání v Praze,

vznik Československé republiky, naši letci v Anglii, 

přídělový lístkový systém, Terezín, Lidice a Ležáky, partyzáni,

zavírání vysokých škol, převýchova dětí v Německu, koncentrační tábory, 

     8. květen 1945 - armády spojenců, 9. květen 1945 - vojska Sovětského svazu

     T. G. Masaryk emigroval, pronásledování Židů, šesticípá žlutá hvězda, 

přejmenované názvy, československé legie, zakázán Sokol, německá výuka,

  Edward Beneš, zákaz vycházení, zákaz poslechu zahraničního rozhlasu,



r.r.

1. světová válka 2. světová válka



1. a 2. světová válka: řešení

československé legie šesticípá žlutá hvězda

Milan Rastislav Štefánik samostatný Slovenský stát

T. G. Masaryk emigroval gestapo

● Edward Beneš pronásledování Židů

nacisté fašismus - hákový kříž

● Sudety Mnichovská dohoda

● zahraniční odboj Protektorát Čechy a Morava

● nacionalismus Adolf Hitler

1. světová válka 2. světová válka

r. 1914-1918 r. 1939-1945

Rakousko-Uhersko + Německo Německo + Itálie + Japonsko

(● označené pojmy mohou být

zařazeny i do 2. sloupce)

9. květen 1945 - vojska Sovět. svazu

partyzáni

naši letci v Anglii

5. květen 1945 - povstání v Praze

8. květen 1945 - armády spojenců

převýchova dětí v Německu

koncentrační tábory

Terezín

Lidice a Ležáky

vznik Československé republiky přejmenované názvy

německá výuka

zavírání vysokých škol

zakázán Sokol zákaz vycházení

● přídělový lístkový systém zákaz poslechu zahran.rozhlasu








