
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres 
Nový Jičín, příspěvková organizace 

AUTOR: Mgr. Martina Pajurková 
NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.35.5._VL 

TÉMA: Vlastivěda, dějiny: prověřovací test 
ROČNÍK: 5. 

DATUM: 4.6.2013 
ČÍSLO 
PROJEKTU: 

2581/21/7.1.4/2010 

 

 

 

 

 

Anotace: Prověřovací test z dějin- válečná a poválečná léta. 
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Prověřovací test – válečná a poválečná léta. 

                                                                                               jméno: ______________________ 

*označuj správnou odpověď ( nejlépe výraznou pastelkou), dopisuj neúplné věty 

 

Ocitáme se společně v neradostné válečné a poválečné době.                                                                                  

Poté, co nás zradili naši spojenci, poté, co došlo k obsazení pohraničního území Němci … 

objevilo se v kalendáři datum 15. března 1939. Právě tohoto dne _____________________ 

________________________________________. O den později vyhlásil Hitler zřízení … 

*     Republika Čechy a Morava        Protektorát Čechy a Morava      Kolonie Čechy a Morava     

 

Znamenalo to…  vysvětli svými slovy    ___________________________________________. 

 

Nastalo dlouhé období německé okupace,  které trvalo více než  *  4 roky    6 let    8 let. 

Jak to vypadalo se Slovenskem? vysvětli svými slovy   ________________________________ 

___________________________________________. V září 1939 vtrhla německá armáda na  

území _____________ a postupně napadala další státy. Rozpoutala se __________________.  

 

Zvlášť krutý osud postihl Židy. Došlo k vyvraždění více než * 3 tisíc    3 milionů    6 milionů 

Židů.  

 

Spojte čarou skutečnosti, které k sobě patří. 

 

 

Doba trvání 2. světové války… 

 

šesticípá žlutá hvězda 

 

Židé… 

 

zvláštní německá policie 

 

Lidice, Ležáky… 

 

1939 - 1945 

 

Gestapo… 

 

koncentrační tábory 

 

Židé a Romové…                                                           

 

vypálení a vyvraždění 



Mnozí čeští vlastenci zakládali různé odbojové organizace, které bojovaly proti německým 

okupantům. Velké množství československých občanů odešlo bojovat proti německým 

jednotkám na frontách v Sovětském svazu… Obrovskou statečnost prokázali naši letci 

v Anglii, kde bojovali po boku anglických letců.                                                                                                   

Postupně německou armádu stíhala jedna porážka za druhou a od roku 1944 se válka chýlila 

ke svému konci. Od západu postupovala na naše území americká armáda, od východu 

postupovala sovětská armáda. Dne 5. května 1945 vypuklo v Praze ___________________.  

Dne   * 5. května      8. května     9. května …armády spojenců ve válce zvítězily a Německo 

se vzdalo. Ke konečnému osvobození Československa došlo až  * den poté     dva dny poté.  

Začal mírový život.  Československo pokračovalo v demokratických tradicích.  

Proti demokratickým představám začali vystupovat občané sdružováni v _________________ 

straně. 

V poválečném Československu docházelo k velkým změnám. Docházelo k znárodňování 

továren, dolů, hutí a bank….                                                                                                          

Toto znamenalo  * vše se stalo majetkem státu                vše přešlo do osobního vlastnictví  

Rozsáhlé znárodňování bylo především v zájmu…                                                                                             

* Komunistické strany Československa                       všech občanů Československa.  

Komunistická strana se stala * vítězem    poraženým v prvních poválečných volbách.         

V únoru 1948 odstranili komunisté z vlády všechny demokratické poslance a převzali 

veškerou moc v státě. V tomto roce zemřel prezident ________________________ a funkci  

prezidenta začal vykonávat * Klement Gottwald            Emil Hácha. 

Československo přestalo být ____________________ státem.  

Byla nastolena  * demokratická   nedemokratická   vláda    * více stran     jedné strany. 

 

Poznámka: Opět budeš dostávat odměnu za správně zodpovězené otázky. 

Tentokrát budeš pomáhat československým odbojářům. Čím více bodů- tím větší 

pomoc. SNAŽ SE!!!   Majitel / majitelka největšího počtu bodů se stane vítězem 

/ vítězkou tohoto testu. Přeji mnoho úspěchů. 

 

Hodnocení:  

 



Prověřovací test – válečná a poválečná léta. 

                                                                                               jméno: ______________________ 

*označuj správnou odpověď ( nejlépe výraznou pastelkou), dopisuj neúplné věty 

 

Ocitáme se společně v neradostné válečné a poválečné době.                                                                                  

Poté, co nás zradili naši spojenci, poté, co došlo k obsazení pohraničního území Němci … 

objevilo se v kalendáři datum 15. března 1939. Právě tohoto dne na naše území vtrhla 

německá vojska a obsadila naše území. O den později vyhlásil Hitler zřízení … 

*     Republika Čechy a Morava        Protektorát Čechy a Morava      Kolonie Čechy a Morava     

 

Znamenalo to…  vysvětli svými slovy    celé Čechy a Morava byly připojeny k Německu 

 

Nastalo dlouhé období německé okupace,  které trvalo více než  *  4 roky    6 let    8 let. 

Jak to vypadalo se Slovenskem? vysvětli svými slovy   Slovensko se odtrhlo a vytvořilo 

samostatný stát. 

 V září 1939 vtrhla německá armáda na  území Polska a postupně napadala další státy.  

Rozpoutala se 2. světová válka.  

 

Zvlášť krutý osud postihl Židy. Došlo k vyvraždění více než * 3 tisíc    3 milionů    6 milionů 

Židů.  

 

Spojte čarou skutečnosti, které k sobě patří. 

 

 

Doba trvání 2. světové války… 

 

šesticípá žlutá hvězda 

 

Židé… 

 

zvláštní německá policie 

 

Lidice, Ležáky… 

 

1939 - 1945 

 

Gestapo… 

 

koncentrační tábory 

 

Židé a Romové…                                                           

 

vypálení a vyvraždění 



Mnozí čeští vlastenci zakládali různé odbojové organizace, které bojovaly proti německým 

okupantům. Velké množství československých občanů odešlo bojovat proti německým 

jednotkám na frontách v Sovětském svazu… Obrovskou statečnost prokázali naši letci 

v Anglii, kde bojovali po boku anglických letců.                                                                                                   

Postupně německou armádu stíhala jedna porážka za druhou a od roku 1944 se válka chýlila 

ke svému konci. Od západu postupovala na naše území americká armáda, od východu 

postupovala sovětská armáda. Dne 5. května 1945 vypuklo v Praze povstání.  

Dne   * 5. května      8. května     9. května …armády spojenců ve válce zvítězily a Německo 

se vzdalo. Ke konečnému osvobození Československa došlo až  * den poté     dva dny poté.  

Začal mírový život.  Československo pokračovalo v demokratických tradicích.  

Proti demokratickým představám začali vystupovat občané sdružováni v komunistické 

straně. 

V poválečném Československu docházelo k velkým změnám. Docházelo k znárodňování 

továren, dolů, hutí a bank….                                                                                                          

Toto znamenalo  * vše se stalo majetkem státu                vše přešlo do osobního vlastnictví  

Rozsáhlé znárodňování bylo především v zájmu…                                                                                             

* Komunistické strany Československa                       všech občanů Československa.  

Komunistická strana se stala * vítězem    poraženým v prvních poválečných volbách.         

V únoru 1948 odstranili komunisté z vlády všechny demokratické poslance a převzali 

veškerou moc v státě. V tomto roce zemřel prezident E. Beneš a funkci  

prezidenta začal vykonávat * Klement Gottwald            Emil Hácha. 

Československo přestalo být demokratickým státem.  

Byla nastolena  * demokratická   nedemokratická   vláda    * více stran     jedné strany. 

 

Poznámka: Opět budeš dostávat odměnu za správně zodpovězené otázky. 

Tentokrát budeš pomáhat československým odbojářům. Čím více bodů- tím větší 

pomoc. SNAŽ SE!!!   Majitel / majitelka největšího počtu bodů se stane vítězem 

/ vítězkou tohoto testu. Přeji mnoho úspěchů. 

 

Hodnocení:  

 


