
PŘÍPRAVY PRO 9.A, 9.B 

DĚJEPIS 

 

 Žáci doplní údaje z učebnice do připraveného textu. Text si buď vytisknou a vlepí do sešitu nebo 

opíší do sešitu. 

 UČEBNICE  -    Železná opona s. 77-79     (týden 16.-20.3.) 

- První léta studené války s. 79-82     (týden 23.-27.3.) 

 Doplní křížovku! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„ŽELEZNÁ OPONA“ ROZDĚLUJE SVĚT 

• Evropa a svět se tak v 2. pol.40. let rozdělily do 2 bloků – VÝCHODNÍHO a ZÁPADNÍHO  

• Díky tomu se objevuje nový pojem „Železná opona“ = označení pro nepropustnou hranici mezi 

západním a východním blokem v době studené války 

• Nacházela se na západní hranici NDR, ČSR, Maďarska, Rumunska a Bulharska 

 

 

ROZDĚLENÍ EVROPY A SVĚTA 

 

ZÁPADNÍ BLOK VÝCHODNÍ BLOK 

• Státy s demokratickým zřízením a 

tržním hospodářstvím 

• USA + státy západní Evropy 

 

• Státy s nedemokr. zřízením a 

zestátněným hospodářstvím 

• SSSR + státy střední a jihovýchodní 

Evropy 

 

 

 

STUDENÁ VÁLKA 

 

• 1947 se prohloubily rozdíly mezi státy Východu a Západu  

• USA přicházejí s tzv. ………………………………. – plán ministra zahraničí USA George  

Marshalla na materiální a finanční pomoc evropským zemím, které mají hospodářské 

problémy, tento plán přijalo 16 evropských zemí, SSSR nabízenou pomoc odmítl a přinutil k 

tomu i ostatní státy východního bloku (i ČSR), SSSR toto zdůvodnil tím, že USA chtějí 

zasahovat do vnitřních záležitostí evropských států a snaží se rozšířit protisovětský blok 

 

Studená válka= Období napětí mezi komunistickými a demokratickými státy v letech  1947 – 1991 

• státy neválčily zbraněmi 

• soupeřily v oblasti politiky, hospodářství, vědy, kultury i ovládnutí vesmíru 

• nejvíce usilovali o převahu ve zbrojení (vývoj zbraní hromadného ničení) 

 

ROZDĚLENÍ NĚMECKA  1949-1991         

• neshody ZxV kvůli budoucnosti Německa, situace v zónách se velmi lišila 

• VB+Fr+USA se snažily vytvořit jednotný demokratický stát X SSSR demokracii stále více potlačoval 

 

• 9/1949: tři západní části se spojily a vyhlásily  ……………………..……. (SRN), v čele spolkový 

kancléř Konrád Adenauer, hl. město-Bonn – brzký hospodářský zázrak, demokracie. 

• Východní část vyhlásila pod vlivem SSSR …………………………………..(NDR) (Wilhelm Pieck), 

hl. město Berlín, ekonomické problémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.79 

s.77-78 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spolkov%C3%A1_republika_N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_demokratick%C3%A1_republika


PRVNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKY 

 

1. VOJENSKÉ SJEDNOCENÍ = SEVEROATLANTICKÁ ALIANCE = NATO 

 

 vznik v roce ……… ve ……………………… 

 zabezpečit ochranu před SSSR 

 založena dvanácti zeměmi – Belgií, Dánskem, Francií, Islandem, Itálií, Lucemburskem, Nizozemím, 

Norskem, Portugalskem, Velkou Británií, …………….……… a ………………. 

 Od té doby proběhlo sedm kol rozšíření, během nichž se Severoatlantická aliance rozrostla na 

současných 29 členů (ČR 1999) - naposledy se Aliance rozšířila v červnu 2017 o Černou Horu. 

2. EKONOMICKÉ SJEDNOCENÍ = EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ SESKUPENÍ = EHS 

 1957 

 v roce 1992 se tento název změnil na ……………………………. 

 smlouva mezi Belgií, Francií, Německem, Itálií, Lucemburskem a Nizozemskem 
 

BUDOVÁNÍ VÝCHODNÍHO BLOKU 

 Cíl: vytvořit „pevný a sjednocený tábor míru a socialismu“ 

 Pod vlivem SSSR se ve státech střední a jihovýchodní Evropy dostali k moci komunisté a začíná se 

zde budovat socialismus 

 paradox- oficiálně se tyto země nazývaly ……………………………………… (později socialistické), 

i když v nich byla demokracie potlačována= označujeme je jako „……………………………..“ 

 …………………….- jediný stát, který si uhájil nezávislost 
 

RADA VZÁJEMNÉ HOSPODÁŘSKÉ POMOCI = RVHP 

 Rok ……… hospodářské společenství Východu 

 SSSR, Albánie, Bulharsko, Maďarsko, ČSR, Polsko, Rumunsko a NDR 

 

VARŠAVSKÁ SMLOUVA 

 Rok ……….. vojenské sjednocení Východu 

 Zakládající státy:  

 

 1953 umírá Stalin, jeho nástupce je ……………………...- kritizoval tvrdou Stalinovu vládu, uvolnění 

režimu 

 

STUDENÁ VÁLKA V ASII 

KOREA- rozdělena podobně jako Německo (jih obsazen am. vojenskými jednotkami, sever sovětskými) 

               -1947 obě vojska zemi opustila, ale Korea zůstala rozdělena- doplň jak 

 

 

ČÍNA  - občanská válka, výhra komunistů 

- v roce ……… vyhlášena Čínská lidová republika pod vedením ……………………….. 

- průmyslová země (nejlidnatější) 

- …………..  v r.1951 obsazen čínským vojskem a od té doby bojuje za samostatnost, 

(dalajláma nucen žít v exilu v Indii) 

s.79-82 

http://www.natoaktual.cz/cerna-hora-clenem-nato-0us-/na_zpravy.aspx?c=A170606_081702_na_zpravy_m00
https://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucembursko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko


ÚKOL (OPAKOVÁNÍ) 

 

1. Doplň tajenku a daný výraz vysvětli: 
ch= 1 políčko 

 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

1. Kde se konala nejdůležitější konference Velké trojky v roce 1945? 

2. Zavření velkých továren v Německu, které se nejvíce podílely na zbrojení. 

3. V roce 1992 se z EHS stala ……………….. unie 

4. Nacista, odsouzený po válce k smrti. (Rudolf …….) 

5. Proces s německými nacisty (jeho název) 

6. Mezinárodní mírová organizace- její zkratka 

7. Ministr zahraničí USA, který vytvořil plán materiální a finanční pomoci evropským zemím 

8. Hlavní představitel SSSR 

9. Zakládající člen EHS 

10. Spolkový kancléř v SRN 

11. Americký prezident v době po 2. světové válce 

12. SSSR zabral po konci 2.sv.války ……………….. republiky 

13. Stát v roce 1951 obsazený čínským vojskem 

14. Odvolání nacistů ze státní správy 

15. Zakládající člen NATO 

16. Označení pro nepropustnou hranici mezi západním a východním blokem  (…………………. opona) 

17. V období „studené války“ se nebojovalo ……………….. 

18. Zakládající člen NATO 

19. Přední politik Velké Británie 

20. Vojenské sjednocení východu (…………………. smlouva) 

21. Zakládající člen RVHP 

22. OSN bylo založeno v San ……………………. 

23. Hlavní město Německé demokratické republiky 

 
 


