
Cílová skupina: žáci 9. třídy základních škol a studenti středních škol
Klíčové kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské
Pomůcky: psací potřeby, pracovní listy
Časová dotace: 90 minut
Místo konání programu: Národní památník na Vítkově
Maximální počet účastníků: 25 žáků
Klíčová slova: mnichovská dohoda, Protektorát Čechy a Morava, atentát na Reinharda Heydricha, zahraniční odboj
Metody a techniky: výklad, práce se sbírkovými předměty, textem a obrazem, skupinová práce, dramatická výchova, 
hodnocení, diskuze a rozhovor

PL č. 1

A. MOBILIZACE
Ano. Výstavba československého opevnění v letech 1935 - 1938. 
Dne 20.5. vyhlášení částečné mobilizace a 23.9. všeobecné mobilizace. 

C. OBSAZOVÁNÍ ČESKOSLOVENSKA
1. Území obsazené počátkem října Německem vyznačené šedou barvou.

2. Území obsazené počátkem října Polskem (československá část Tešínska) 
     je vyznačeno světle modrou barvou. Území obsazené v listopadu Maďarskem 
     je označeno světle zelenou barvou. 

PL č. 2

A. VZNIK PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA
1. Protektorát Čechy a Morava, Slovenský stát
2. Území protektorátu je vyznačeno žlutou barvou a Slovensko 
    je označeno zelenou barvou.

METODICKÝ LIST KE VZDĚLÁVACÍMU MATERIÁLU 
PRO ŽÁKY 9. TŘÍDY ZŠ a SŠ

Tento materiál vznikl v rámci projektu 

z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
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Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ
Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti

Od Mnichova po Ležáky

B. MNICHOVSKÁ DOHODA
1. Hitler – Německo, Daladier – Francie, Mussolini – Itálie, Chamberlain – Velká Británie
2. Odstoupení pohraničních oblastí Německu, jeho vyklizení, přesun obyvatelstva,  propuštění sudetských Němců z věznic 
    za politické trestné činy. Vlastní úvaha.
3. Autoři mohli mít na mysli především existující průmyslové podniky, vojenská opevnění a železniční síť.

B. VÝSTRAHA ŘÍŠSKÉHO PROTEKTORA

1. Doplněná slova jsou zvýrazněna.
Sabotážní činy ve smyslu číslo 1 rozumí se jakékoliv rušení veřejného života a hospodářství, zejména poškozování důležitých zařízení, jako
železnic, zpravodajských zařízení, vodáren, elektrických zařízení, plynáren, továren a.t.d., zadržování zboží, zdražování, rozšiřování
nepravdivých zpráv slovem i písmem.

Protektorát 
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Slovenský 
stát



2. Odpovědnost za Všechny Sabotážní činy Nese Nejen Pachatel. Nýbrž Veškeré Obyvatelstvo. Očekáván Bezpodmínečně, že české Obyva-
telstvo Loyálností, Klidem a Ukázněností Dokáže, že Si Váží Führerem Dané Autonomie. 

3. Sabotáže úmyslně poškozovaly především německé hospodářství, podněcovaly a posilovaly protiněmecké nálady ve společnosti
a ve svém důsledku ohrožovaly německé vítězství ve válce.

C. UZAVŘENÍ VYSOKÝCH ŠKOL 
1. Němci si uvědomovali, že inteligence a vzdělaní lidé představují pro režim nejnebezpečnější složku národa. 
2. Den 17. listopad byl vyhlášen MEZINÁRODNÍM DNEM STUDENTSTVA. 

C. ŽIDOVSKÁ OTÁZKA V PROTEKTORÁTU

nakupovat mimo stanovenou denní dobu. 

tradiční antisemitismus (např. středověké protižidovské výjevy), dále předměty z doby okupace (židovská hvězda, osobní předměty
z terezínského ghetta a z koncentračních táborů, vězeňský pruhovaný úbor atd.)

PL č. 3

A. VYHLÁŠENÍ CIVILNÍHO STAVU VÝJIMEČNÉHO
1. Reinhard Heydrich, který prosazoval poněmčení českého prostoru. 
2. Den 28. 9. je svátkem sv. Václava.  
3. Stanné právo je: b) zrychlené trestní řízení využívající nejpřísnějších trestů, zpravidla trestů smrti. 

B. POPRAVY
1. Na seznamu popravených v době stanného práva byli také generálové Josef Bílý a Hugo Vojta. 
2. Anthropoid
Vlastní úvaha.

PL č. 4

A. ATENTÁT
1. Operace Anthropoid je název pro parašutistický výsadek, jehož cílem byl atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda 
    Heydricha. Významným úkolem byl pověřen Jozef Gabčík a Karel Svoboda, který byl kvůli svému zranění při výcviku nahrazen 
    Janem Kubišem. Operace měla demonstrovat, že československý národ se s německou okupací nesmířil a stojí plně na straně 
    spojeneckého úsilí o porážku nacistického Německa. Uskutečnil se společně s výsadkem operací Silver A a B s cílem navázat 
    radiové spojení s Londýnem.

2. Vlastní úvaha.
3. 

                                                  Jan Kubiš                        Josef Valčík                    Jozef Gabčík                      Jan Hrubý 

B. NÁSLEDKY ATENTÁTU
1. Výraz „stanice“ znamená radiostanici, tedy vysílačku, v tomto případě vysílačku Libuši, která se nachází v expozici. 
2. Ležáky 

4. Parašutisté zemřeli v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.

C. HODNOCENÍ ATENTÁTU
1. osobní úvaha žáka


