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Návod
Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé
historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.
Pravidla jsou jednoduchá:
1) Každý žák obdrží jeden herní plán (polovinu prvního listu) s tím, že vždy dvojice žáků
soutěží spolu o poklad Rudé armády (například bonbon). Vítězí ten žák, který má více
správných odpovědí (ANO – NE).
2) Vyučující postupně přečte dvanáct tvrzení, s nimiž žák bude buď souhlasit a do příslušného
políčka zapíše plus (+), nebo nebude souhlasit a pak sem zapíše minus (–).
3) Následně vyučující znovu projde všechny výroky a zdůvodní správné odpovědi. Pokud žák
odpověděl správně, zakreslí do políčka pastelkou hvězdičku, či jinak vyznačí správný odhad.
4) Dvojice žáků, která spolu soutěžila, spočítá na svých listech správné odpovědi a určí vítěze
(ten, kdo má více správných odpovědí).

Souhlasná tvrzení:
Za druhé světové války bojovali někteří Češi proti Německu.
(Bojovali ve Velké Británii, v Africe i v Sovětském svazu.)
Židé museli v Protektorátu Čechy a Morava nosit žlutou hvězdu.
(Toto potupné označení museli na veřejnosti nosit všichni Židé.)
Za druhé světové války se v českých zemích tvořily ozbrojené partyzánské oddíly.
(Partyzáni ničili mosty, železniční tratě, přepadávali německé vojáky.)
Území naší vlasti osvobodila v roce 1945 americká a sovětská armáda.
(Američané osvobodili západní část, Rudá armáda postupovala od východu.)
Továrny v protektorátu vyráběly zboží pro válečné potřeby Německa.
(Všechny přešly na zbrojní program německé armády.)
Mladí lidé z protektorátu byli nasazováni na práci do Německa.
(Pracovali v továrnách namísto Němců, kteří bojovali na frontě.)
Němci zabírali Židům jejich majetek a odesílali je do koncentračních táborů.
(Chtěli je zlikvidovat.)
Českoslovenští letci za 2. světové války působili ve Velké Británii.
(Zúčastnili se leteckých bojů s Němci.)

Nesouhlasná tvrzení:
Za druhé světové války bylo Československo připojeno k Anglii.
(České země byly připojeny k Německu, Slovensko získalo „samostatnost“.)
Židé za druhé světové války velmi zbohatli.
(Židům byl zabaven veškerý majetek, byli odváženi do koncentračních táborů.)
Němci spáchali atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha.
(Atentát na něj spáchala skupina československých parašutistů.)
Pod vedením Ludvíka Svobody vznikala v Německu československá vojenská jednotka.
(Tato vojenská jednotka vznikla v Sovětském svazu.)
Po skončení druhé světové války bylo obnoveno Československo v předválečných hranicích.
(Změnou v rozloze státu bylo odtržení Podkarpatské Rusi.)
Prezidentem v protektorátu zůstal Edvard Beneš.
(Ještě před válkou odletěl do Velké Británie.)
Partyzáni v protektorátu přepadali vojáky Rudé armády.
(Přepadali německé vojáky.)
Druhá světová válka skončila 28. září 1948.
(Skončila 8. května 1945.)

