
Metodika k vzdělávacímu programu 
„Obrazy historie regionu“ 
pro učitele II. stupě ZŠ 
 

Časová osa – Česko-německé vztahy 

Cíl: Ujasnit si časovou souslednost událostí a jejich kontext.  

Učivo: Učivo mezinárodní hospodářská situace ve 20. a 30. letech; totalitní systém: nacismus a jeho důsledky pro 

Československo; Druhá světová válka – politické důsledky pro Československo. 

Časová náročnost: 15 minut 

Organizace: Žáci pracují ve skupinkách po 3 až 5. 

Pomůcky: kartičky s časovými událostmi pro každou skupinu, šňůra a kolíky na vyvěšení nebo lepenka na upevnění 

správného pořadí 

 

Postup: Každá skupina dostane 8 či více událostí, které je třeba seřadit podle toho, kdy se odehrály. Události volíme 

s ohledem na jejich důležitost pro vývoj česko-německých vztahů. Použít lze např.:  

 

Vznik Československé republiky, ve které žila poměrně početná menšina Němců 

Hospodářská krize a nástup nacizmu 

Mnichovská dohoda, zabrání území Sudet 

Začátek 2. světové války 

Atentát na Reinharda Heydricha 

Konec 2. světové války 

Němci musí nosit pásku na ruce s písmenem N, nesmí po 20:00 hodině vycházet ven z domu 

Odsun německého obyvatelstva z oblasti Sudet 

 

Správné pořadí se vyvěsí, u každé události učitel zmíní podrobnosti, zasadí je do historického kontextu. Lze pracovat s širším 

časovým úsekem – zmínit, jak se k vysídlení stavěla komunistická strana, jak probíhalo znovu osidlování Sudet, co se stalo 

s vylidněnými vesnicemi, jak byly některé z nich využívány atd. 

 

Doplňující informace k událostem 

1918 Vznik Československé republiky, ve které žila poměrně početná menšina Němců 

1929 – 1938 Hospodářská krize a nástup nacizmu 

29. září 1938 Mnichovská dohoda, zabrání území Sudet 

1939 Začátek 2. světové války 

27. května 1942 Atentát na Reinharda Heydricha 

květen 1945 Konec 2. světové války 

od července 1945 Němci musí nosit pásku na ruce s písmenem N, nesmí po 20:00 vycházet ven z domu 

25. ledna–29. října 
1946 

Odsun německého obyvatelstva z oblasti Sudet 

 
Další informace k jednotlivým obdobím  
BENEŠ, Zdeněk. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948. 2., opr. vyd. Praha: 
Gallery, 2002, 304 s. ISBN 80-86010-60-0. 
www.pametnaroda.cz 
Encyklopedický slovník českých dějin 1938–1945 – Ústav pro soudobé dějiny AV 
 



   

Příloha – Kartička událostí 
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