KJP dějepis 5.konzultace, opakování + kontrolní otázky:
1. Příčiny vzniku 2.světové války
2. Průběh 2.světové války:
I.fáze 1939-1941 (Vítězný postup Německa)
II.fáze 1941-42/43 (napadení SSSR – bitva u Stalingradu)
III.fáze 1943-44 (bitva u Kurska – operace Overlord)
IV.fáze 1944-45 (porážka Německa – ukončení války v Evropě)
V.fáze 1945 (porážka Japonska, konec 2.světové války)
3. Válečná léta v Protektorátu Čechy a Morava – události 1939-45
4. Důsledky 2. světové války (Holokaust, Postupimská konference atd.)
5. Poválečné Československo v létech 1945-48 (Odsun Němců,únorový
převrat-nástup komunistické totality).
6. Poválečné rozdělení světa – „Železná opona“, začátek „studené“ války.
7. Padesátá léta 20.století v Československu – zločiny komunismu
8. Uvolnění poměrů v 60.letech-„Pražské jaro“, vstup vojsk Varšavského paktu,
Okupace Československa Sovětskou armádou

9. Období normalizace v ČSSR – sedmdesátá léta (Charta 77),...situace ve
světě(Konference v Helsinkách).
10. Rozpad totalitních,komunistických režimů ve východ. Evropě(Sovětského
bloku)- pád berlínské zdi, „sametová“ revoluce v Československu koncem 80. let.
11. Rozdělení Československa-vznik ČR, vstup do NATO a přijetí do EU.

Kontrolní otázky:
1. Začátek 2.světové války? Přesné datum? Kdo koho napadl?
2. Které státy(významnější) byly postupně fašistickým Německem napadeny
a obsazeny v roce 1940?
3. Co představoval plán „Operace Barbarossa“? Kdy se uskutečnil?
4. Kdy a kde došlo dle odborníků patrně k rozhodujícímu střetu na východní
frontě?
5. Co si představujete pod pojmem „Operace Overlord“ nebo také Den D?
6. Jedno z nejvýznamnějších protinacistických vystoupení československého
odboje v „Protektorátu Čechy a Morava“? Kdy a kde se událo(měsíc, rok)
a co následovalo?
7. Vysvětlete krátce pojem „Holocaust/Holokaust/“?
8. Kdy byla ukončena II.světová válka v Evropě?
9. Které politické strany(4) tvořily tzv.Národní frontu po roce 1945.(V Čechách
a na Moravě).

10.Která strana po uchopení moci v roce 1948, postupně zrušila
demokratické svobody a celý demokratický systém stát. zřízení?
11.Znáš konkrétní případy zločinů totalitní kom. moci v padesátých létech
20.století v Československu?
12. Které státy(členové tzv.Varšavské smlouvy) provedly invazi do Československa v srpnu 1968?
13. Hlavní signatáři tzv.Charty 77?
14. Ve kterém státě tzv.“Sovětského bloku“ došlo při pádu komunismu v roce
1989 ke krvavé občanské válce?
15. Ve kterém roce vznikla Česká republika na základě rozdělení Československa?
Kdy vstoupila Česká republika do NATO? Kdy byla ČR přijata za člena EU?

