
Dějepis a VkO  pro 9. třídu (4 vyučovací hodiny, t. j. od 16. 3. do 27. 3. 2020) 

A: Opakování (do sešitu odpovědi na otázky): 

1. Co bylo rozhodnuto tzv. Mnichovskou dohodou? 

2. Kdy mluvíme o tzv. „Druhé republice“?  

3. K čemu došlo ve slovenské části ČSR?  

4. Jak se nazýval státní útvar na našem území během 2. světové války? 

 5. Vyjmenuj ve správném pořadí československé prezidenty od vzniku ČSR do konce 2. sv. války. Můžeš 

přidat všechny, až po Miloše Zemana. 

 6. Kdy slavíme „den osvobození od fašismu“? Stručně vysvětli proč. 

7. Do kterého mocenského bloku po válce spadala ČSR? 

 

B: TÉMA: Osud národnostních menšin v ČSR (s.95-97) Vyhnání a odsun Němců 

Pojmy:  Benešovy dekrety, divoký odsun, kolektivní vina 

Úvod :  

V souvislosti s rolí, kterou třímilionová německá menšina sehrála při rozbití Československa, a stupňujícím 

se nacistickým terorem (zvláště v době heydrichiády) sílila v exilové politické reprezentaci i v domácím 

odboji myšlenka částečného nebo úplného vysídlení Němců z Československa. Tento požadavek, který vzali 

za svůj představitelé takřka všech politických proudů, byl během let 1942-1943 přijat i spojeneckými 

mocnostmi. Mezinárodně právní rámec odsunu dala postupimská konference. Do ledna 1946 hovoříme o 

tzv. divokém odsunu, který provázela celá řada excesů a přinesl tisíce obětí na životech nevinných lidí (o 

skutečný počet obětí odsunu se vedou spory), od 25. ledna 1946 do 29. října pak probíhaly deportace 

německé menšiny „spořádaně“. Dle oficiálního hlášení, které dostal prezident Beneš počátkem roku 1947, 

bylo v rámci odsunu vystěhováno z Československa 2 170 598 Němců, k tomu je však třeba připočíst 

statisíce uprchlých v době těsně po skončení války. Poválečný odsun Němců je dodnes předmětem sporů a 

diskuzí. V rozjitřené poválečné atmosféře by mírové soužití Čechů a německé menšiny pravděpodobně 

nebylo představitelné, na druhou stranu nelze přehlédnout skutečnost, že vysídlení obyvatel, kteří české 

pohraničí obývali po staletí, přineslo naší zemi nenapravitelné materiální i kulturní ztráty. 

Úkoly: 

- Přečíst text v učebnici. (s.95-97) 

- Odpovědět písemně do sešitu  na otázky (str. 97) 

- Byl odsun v takovém rozsahu nutný? 

- Navrhni  jinou možnou alternativu řešení. 

 

Můžete zhlédnout: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nfs0fevAXuw 

Na téma odsunu bylo natočeno několik zajímavých filmů. Mně se nejvíc líbí Alois Nebel. Mohl by vás 

zaujmout  Habermannův mlýn nebo 7 dní hříchů. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nfs0fevAXuw


 

C: TÉMA: Studená válka, železná opona 

Studená válka probíhala zhruba v letech 1947–1991. Byl to stav politického a vojenského napětí mezi 

komunistickými státy, zejména Sovětským svazem (SSSR) a jeho satelitními státy a spojenci, a západním 

světem, zejména Spojenými státy americkými (USA) a jejich spojenci. (více učebnice str.98) 

Železná opona je označení pro neprostupnou hranici mezi západním a východním blokem v době studené 

války. Nacházela se jednak na západní hranici SSSR, NDR, Československa, Maďarska a Jugoslávie, jednak 

na jižní hranici Albánie, Jugoslávie a Bulharska. Existovala od konce druhé světové války v roce 1945 až do 

konce studené války v roce 1991.   

Úkoly: 

Podívej se video: https://www.slavne-dny.cz/episode/10017568/den-kdy-zacala-studena-valka-22-kveten-

1947 a do sešitu napiš otázky i své odpovědi. 

1. Kde a kdy se jednalo o spolupráci po válce a osudu Německa? 

2. Z čeho vyplývalo Stalinovo přesvědčení, že Sovětský svaz buse diktovat podmínky? 

3. Projev W. Churchilla ve Fultonu – stručně popiš (pojem železná opona). 

4. Co se dělo po válce v Řecku? Důsledky? 

5. Trumanova doktrína? 

6. Co je politika zadržování? 

7. Datum 22.5.1947 ? 

8. Stručně napiš, co byl Marshallův plán? Kolik peněz? Z grafu napiš pět zemí, které pomoc dostaly. 

 

Něco navíc: Vysvětli citát: „Do Moskvy jsem jel jako československý ministr, ale vrátil jsem se jako Stalinův 

pohůnek.“                                         Jan Masaryk v červenci 1947 

 

D:  TÉMA:  Vznik NATO   (str.99) 

Podívej se video https://www.slavne-dny.cz/episode/673526/den-kdy-bylo-zalozeno-nato-4-duben a do 

sešitu napiš otázky i své odpovědi. 

1. Vznik smlouvy, datum, zakládající členové (vypiš státy a hlavní města. 

2. Cíl, proč organizace vznikla. 

3. Vývoj a současnost 

- 11. září 2001   

- Vstup ČR do NATO 

 

Samostatná práce: Co to byla Varšavské smlouva? Najdi a stručně napiš. 

 

 

 

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10017568/den-kdy-zacala-studena-valka-22-kveten-1947
https://www.slavne-dny.cz/episode/10017568/den-kdy-zacala-studena-valka-22-kveten-1947
https://www.slavne-dny.cz/episode/673526/den-kdy-bylo-zalozeno-nato-4-duben


 

VkO : Globální problémy světa –  (epidemie, pandemie) 

4.3.1918 Španělská chřipka 

Vzhledem k aktuální situaci doporučuji zhlédnout: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-

kdy-vypukla-spanelska-chripka-151807 

K tématu nemám otázky…. Ani odpovědi… 

Zdravím, přeji všem dobré dny. Hav 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vypukla-spanelska-chripka-151807
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vypukla-spanelska-chripka-151807

