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1. historický plakát na téma 2. světová válka (případné odevzdání po návratu do školy) 

- nejlépe zvolit větší formát (př. A3) 

- zdobený nadpis (př. Druhá světová válka, Nejhorší válka v historii…) 

- ve středu plakátu – základní informace (jen několik vět – např.: jak dlouho válka trvala, jaké 

státy se zapojily, kolik lidí zemřelo…) 

- plakát bude obsahovat obrázky a jejich stručný popis – př.: obrázek Adolfa Hitlera a popis 

Adolf Hitler, vůdce nacistického Německa 

- náměty na obrázky: 

a) osobnosti (př. A. Hitler, G. Patton, E. Hácha, E. Beneš, E. Rommel…) 

b) boje (př. letecká bitva o Anglii, útok na SSSR, obsazení Francie, vylodění v Normandii, 

boje o Berlín…) 

c) atentát na Heydricha (J. Gabčík, J. Kubiš, R. Heydricha, Heydrichův poškozený vůz, 

Lidice…) 

d) zbraně a technika (tanky, letadla, atomová bomba…) 

 

2. Pokračovat v referátech (vybrat 1 téma) 

Náměty na další 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 další referáty: 

Adolf Hitler, Benito Mussolini, Josif Stalin, Emil Hácha, Edvard Beneš, Klement Gottwald, 

Josef Balabán, Josef Mašín, Václav Morávek, protektorát Čechy a Morava, Erwin Rommel, 

Josef Mengele, libovolný vyhlazovací tábor (Osvětim, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Belzec, 

Chelmno), holocaust, Reinhard Heydrich, bitva o Stalingrad, bitva u Kurska, Jozef Gabčík, 

Jan Kubiš, Josef Valčík, Karel Čurda… 



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. Dokumenty na youtube: 

Druhá světová válka v barvě – Hitlerova invaze na východ 

Druhá světová válka v barvě – Peklo pod rudým sluncem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Löffelmannová 

Dějepis pro 9.B     období 15.4.-30.4.2020 

Tentokrát to bude bez úkolů na psaní. 

Napíšu Vám tady doporučené webové stránky, kde najdete k výuce dějepisu vhodné dokumentární 

pořady. 

Vše je na stránkách České televize – ČT – edu: 

2.stupeň – dějepis – moderní doba – české i světové dějiny – toto je přímý odkaz: 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/dejepis?razeni=az&stupen=2-stupen-zs&tema=moderni-doba-

ceske-dejiny_moderni-doba-svetove-dejiny  

Vyberte si, co se komu bude líbit, o co máte zájem. Jinak určitě najdete na youtube například cyklus 

2.světová válka v barvě apod. 

 

Mějte se hezky a těším se na Vás. 

J.L. 
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