
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Dějiny 1938-1940 = otázky k opakování 

1) Co to je tzv. pátá kolona, a kdo tvořil pátou kolonu v Československu ve 30. letech  

    20. století? 

2) Jak reagovala československá vláda na stupňující se požadavky sudetských Němců a na  

    narůstající nepokoje v pohraničí = druhá polovina září 1938? 

3) Kdo jednal na Mnichovské konferenci na konci září 1938? 

4) Co bylo konkrétním výsledkem Mnichovské konference – ve vztahu k Československu? 

5) Jak se označoval státní útvar na území Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské  

     Rusi v letech říjen 1938- březen 1939? Kdo stál v jeho čele? 

6) Co se v Čechách, na Moravě a na Slovensku odehrálo 14.3. a 15.3. 1939? 

7) Kdo to byl Josef Tiso a kdo Konrád Henlein? 

8) Co bylo výsledkem paktu Ribbentrop – Molotov ze srpna 1939? 

9) Co se odehrálo v Gliwitzích a co v Katyni? 

10) Kdy přesně a čím začala 2. světová válka? 

11) Vysvětli pojmy blesková válka – podivná válka – zimní válka? 

12) Jak souvisejí s Protektorátem Čechy a Morava osobnosti Konstantin von Neurath  - Alois  

      Eliáš – Jan Opletal? 

 

13) Co se v Protektorátu Čechy a Morava odehrávalo v souvislosti s pojmy šmelina a totální  

      nasazení a kdo to byl konfident a kdo kolaborant? 

 

14) Které země okupovalo nacistické Německo v dubnu a květnu 1940? 

 

15) Kdo a v které země na Balkánském poloostrově v roce 1939 a 1940 napadl? 

 

16) Co se odehrálo ve Francii v místech Vichy a Dunkerque?  

 

17) Kdo proti sobě bojoval v bitvě o Británii – názvy leteckých jednotek? 

 

18) Co v letecké bitvě pomohlo k vítězství Velké Británie – srpen až říjen 1940? 

 

19) Kterému veliteli se říkalo „liška pouště“, kde bojoval a s kým, jaké jednotce velel? 

 

20) S kterou událostí jen spojená operace Barbarossa a kam přesně směřovala (města,  

      území)? 

 

21) Kdy a jak vstoupily do 2.světové války USA = „Den hanby“? 


