PRACOVNÍ LIST

ROKYCANY SEHRÁLY DŮLEŽITOU ÚLOHU PŘI POSTUPU ARMÁD V KVĚTNU 1945.
JAKOU? TO ZJISTÍŠ VYPLNĚNÍM NÁSLEDUJÍCÍ TAJENKY.
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1) Projdi cestu života prvního československého legionáře Františka Kryštofa a zjisti, kdy se zúčastnil
povstání a osvobozování města Olomouce. Tento měsíc a rok doplň do žlutých polí tajenky.
Životní příběh tohoto legionáře najdi na webových stránkách Československé obce legionářské
(http://csol.cz/domains/csol.cz/index.php/clanky-a-reporty/z-historie/prvni-odboj/1169-prvniceskoslovensky-legionar-frantisek-krystof ).
2) Modré pole tajenky vyplní obecný název územního uskupení, které je územněsamosprávnou
jednotkou v jejímž čele stojí starosta a vyznačuje se vysokou hustotou osídlení obyvatel, kteří většinou
nepracují v zemědělství, ale v obchodu, průmyslu a službách. Těchto útvarů je v ČR 592. Nevíš-li
odpověď, najdi ji pomocí wikipedie.
3) Legionář Kryštof byl po I. světové válce propuštěn z ……….. (doplň z textu jeho životního příběhu) a
přestěhoval se do Bělěhradu, kde se živil jako úředník v bance.
Slovo, které jsi doplnil, napiš do zeleného pole tajenky.
4) Součástí jakého státního uskupení je dnes národ za jehož samostatnost a svobodu František Kryštof
bojoval v obou světových válkách? Napiš do oranžového pole tajenky obecnou zkratku.

5) Na dobové fotografii jsou příslušníci armád USA
a SSSR v závěru II. světové války.
Tyto jednotky, které osvobozovaly území naší vlasti
v květnu 1945, označujeme jako armády (vyber
správnou odpověď)
a) okupující území
b) bojující v Tichomoří
c) spojenecké osvobozující
Vybrané označení napiš do růžových polí tajenky.

Pokud jsi doplnil všechna pole tajenky kromě červeného, vedl jsi si dobře.
Teď ale to nejdůležitější – červené pole:
6) Do tohoto pole tajenky napiš pořadí za kolikátého československého legionáře je označován
František Kryštof.
Jsi borec, určitě jsi získal u paní učitelky/pana učitele velké plus z dějepisu (možná i jedničku).
Nyní znáš informaci, která není v žádné učebnici dějepisu. Až budeš zkoušen z vývoje událostí
konce II. světové války nezapomeň ji využít.

