
Mgr. Petr Klička 

Dějepis 9. ročník – OPAKOVÁNÍ 

 

1. pracovní listy – nejlépe vypracovat s pomocí PC 

a) Konec války + osvobozené ČSR – 1. část  

b) Konec války + osvobozené ČSR – 2. část  

 

2. Náměty na referáty: 

Pokyny k vypracování referátů: 

a) formát libovolný (word, powerpoint…) 

b) text – nejdůležitější údaje (narození, smrt, sňatek…) + důležitost v historii (př. Jan Žižka – 

husitský hejtman, vynikající stratég a vojevůdce…) 

c) obrázky (nejdůležitější obrázky pojící se s danou osobností – př. korunovace, svatba…) 

d) odkazy na zdroje (odkud jsem čerpal informace – knihy, webové stránky, časopisy…) 

 

Témata na referáty: 

Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Josif Stalin, George Patton, osvobození Plzně, 

Ján Golian, slovenské národní povstání, povstání v Praze, vlasovci, Ludvík Svoboda, 

Heliodor Píka, Otakar Jaroš, František Peřina, Josef František, Karel Janoušek, vylodění 

v Normandii, Dwight Eisenhower, ofenziva v Ardenách, povstání ve Varšavě, Adolf Hitler, 

pád Berlína, válka ve Vietnamu, karibská raketová krize…  

 

Lze zvolit referát na jakékoliv téma, které spadá do probrané látky (sešit či učebnice). 

 

3. Opakování – učebnice: 

Cesta ke svobodě (uč. Scientia, str. 84 – 88) 

Světový konflikt se chýlí ke konci (uč. Scientia, str. 88 – 93) 

Shrnutí války (uč. Scientia, str. 93 – 96) 

Uspořádání poválečného světa (uč. Scientia, str. 96 – 99) 

Studená válka a svět západu (uč. Scientia, str. 99 – 103) 

V osvobozeném ČSR (uč. Scientia, str. 103 – 107) 

Osudy národnostních menšin v ČSR (uč. Scientia, str. 107 – 110) 

 

 



Pracovní list „Konec války + osvobozené Československo“ – 1. část  

 

1. V jakém roce se spojenci vylodili v Normandii? 

……………………………………………………………….. 

Jaký měla tato operace krycí název?  

……………………………………………………………….. 

Kdo byl vrchním velitelem spojeneckých vojsk? 

……………………………………………………………….. 

 

2. Jak se jmenoval obranný německý val, ke kterému dorazili Spojenci v 11. září 1944?  

……………………………………………………………….. 

 

3. Jaký krycí název dostala německá ofenzíva v Ardenách? 

……………………………………………………………….. 

 

4. Co to bylo V1 a V2? 

V1 = ……………………………………………………………….. 

V2 = ……………………………………………………………….. 

 

5. Kde se 25. dubna 1945 spojenci setkali s Rudou armádou? 

……………………………………………………………….. 

 

6. V jaké roce vypuklo povstání ve Varšavě? 

……………………………………………………………….. 

 

7. Kde se v únoru 1945 sešla „velká trojka?“ 

……………………………………………………………….. 

 

8. Jaká organizace vznikla 25. dubna 1945? 

……………………………………………………………….. 

Kde byla založena? 

……………………………………………………………….. 

Bylo jedním ze zakládajících členů také Československo? 

ANO x NE 



9. Co se stalo na konci války s Benittem Mussolinim? 

……………………………………………………………….. 

Jak se jmenovala jeho milenka, kterou potkal stejný osud? 

……………………………………………………………….. 

 

10. Kdy spáchal Adolf Hitler sebevraždu? 

……………………………………………………………….. 

Jak se jmenovala jeho manželka, která s ním spáchala sebevraždu? 

……………………………………………………………….. 

Kdy byl dobyt Berlín? 

……………………………………………………………….. 

Kdo se stal nástupcem Adolfa Hitlera? 

……………………………………………………………….. 

Kdy tento admirál podepsal kapitulaci Německa? 

……………………………………………………………….. 

 

11. Jakou zbraň použili Američané proti Japoncům? 

……………………………………………………………….. 

Jaký americký prezident rozhodl o jejím použití? 

……………………………………………………………….. 

Na jaká dvě města a kdy byla zbraň použita? 

a) ………………………………………………… = 

………………………………………………… 

b) ………………………………………………… = 

………………………………………………… 

 

12. Jak se jmenoval japonský císař, který podepsal kapitulaci Japonska? 

……………………………………………………………….. 

Kdy byla japonským císařem podepsána kapitulace, která definitivně ukončila druhou 

světovou válku? ……………………………………………………………….. 

 

14. Co to byla demarkační linie? 

……………………………………………………………….. 

 



Pracovní list „Konec války + osvobozené Československo“ – 2. část 

 

1. Kdo tvořil velkou trojku? Napiš státy i představitele: 

a) ………………………………..……………………………….. 

b) ………………………………..……………………………….. 

c) ………………………………..……………………………….. 

 

2. Kdo velel americká armádě, která osvobodila Plzeň? 

………………………………..……………………………….. 

Kdy byla Plzeň osvobozena? 

………………………………..……………………………….. 

 

3. Kdo to byl Ján Golian? 

………………………………..……………………………….. 

 

4. Jaké město bylo centrem povstaleckého území během slovenského národního povstání? 

………………………………..……………………………….. 

 

5. Kdy vypuklo povstání v Praze? 

………………………………..……………………………….. 

 

6. Kdo to byli vlasovci? 

………………………………..……………………………….. 

Podle koho byli pojmenováni? 

………………………………..……………………………….. 

 

7. Kdy byla provedena měnová reforma v poválečném ČSR? 

……………………………………………………… 

Jaká měna byla zavedena? 

……………………………………………………… 

 

8. Kde se sešla československá vláda 5. dubna 1945? 

……………………………………………………… 

 



9. Co to byla Národní fronta Čechů a Slováků? 

……………………………………………………… 

 

10. Kdo byl v poválečném ČSR: 

a) prezidentem = ……………………………………………………… 

b) předsedou vlády = ……………………………………………………… 

c) místopředsedou vlády = ……………………………………………………… 

 

11. Jakou část Československa připojil ke svému území v červnu 1945 SSSR? 

……………………………………………………… 

 

12. Co se mělo stát s německým obyvatelstvem v ČSR po válce? 

……………………………………………………… 

 

13. Co to byly Benešovy dekrety? 

……………………………………………………… 

 

14. Kdo zvítězil ve volbách v květnu 1946? 

……………………………………………………… 

Co to byly tzv. bílé volební lístky? ……………………………………………………… 

Kdo se stal po volbách v roce 1946 předsedou vlády?………………………………………… 

 

15. Kdo to byl: 

a) Heliodor Píka = ……………………………………………………… 

b) Karel Klapálek = ……………………………………………………… 

c) František Peřina = ……………………………………………………… 

d) František Fajtl = ……………………………………………………… 

e) Ludvík Svoboda = ……………………………………………………… 

f) Otakar Jaroš = ……………………………………………………… 

g) Bedřich Neumann = ……………………………………………………… 

h) Josef František = ……………………………………………………… 

i) Karel Janoušek = ……………………………………………………… 

j) Jan Nálepka = ……………………………………………………… 

k) Otto Špaček = ……………………………………………………… 



Mgr. Jana Löffelmannová 

Moji milí deváťáci, 

jelikož jste už na naší škole nejstarší a nejzkušenější, někteří i nejšikovnější :-)), přečtěte si 

všechny zadané stránky v učebnici dějepisu a vypište si samostatně poznámky. Můžete se 

řídit i užitečnými pojmy (dějepisné minimum na okraji některých stran – většinou na konci 

kapitoly – nemusíte využít všechny + důležitá data).  

Zájemci zvláště o 2.světovou válku mohou zhlédnout jakékoli dokumenty či filmy k tématu. 

(Určitě nějaké naleznete na internetu, nebo máte vlastní zdroje.) Rozhodně se můžete začíst i 

do odborných publikací, časopisů, encyklopedií. Přeji příjemně strávenou karanténu a mnoho 

úspěchů při samostudiu.                                Vaše tř.uč.J.L. 

 
A) Napsat poznámky do sešitu z těchto vybraných odstavců: 

 

1. na s.90 – odstavec Setkání Velké trojky na Jaltě a Osvobozování Československa (doporučuji 

přečíst i menší texty a prohlédnout si obrázky, mapičky, časové přímky pro lepší orientaci) 

2. Květnové povstání v Praze – s.91 – obě tato témata jsem vám vykládala ve škole 

3. Mír v Tichomoří – s.92 

Úkol: 93/1,3,5,8,10 

 

B) Přečtěte si na str.93-94 Shrnutí učiva – průběh 2.svět.války - a zkuste si odpovědi na otázky 

na s.94 dole (jsou to celkem pěkné konkrétní otázky k tomu, co byste měli umět) 

Uspořádání poválečného světa – s.96 – 98 celý text vypsat + použijte dole vysvětlivky 

pojmů a na str.99 dějepisné minimum 


