
Příprava na hodinu dějepisu, ZŠ Jabloňová, 16. 3., 9. A 

Svět po 2. světové válce 1 (Postupimská konference, Železná opona,…) 

Čas (odhad): 45 min 

Pokyny 

1. Učebnice str. 76–77 => přečti si (včetně zajímavostí) 

2. Vyplň pracovní list podle zeleného rámečku na str. 76 (někteří již máte) => nalep si jej mezi výpisky (viz níže)  

3. Přečti si a zapiš si zápis (někteří již máte z hodiny) 

4. Pusť si znamenitý dokument Evropa po Hitlerovi (aspoň úvodních 20 min. z 45): vytvořený z dobových záběrů 

Odkaz: youtube – https://www.youtube.com/watch?v=-uv_dtJKKRA 

=> pomůže ti pochopit téma lépe než několik hodin dějepisu 

=> za války se bojuje, cíl je jasný – vyhrát. Ale, když je po všem, jak zas začít běžně žít? Evropa je v katastrofálním 

stavu – miliony zničených domů, tisíce zničených měst, desítky milionů lidí jsou mrtvé a desítky milionů jsou 

mimo domov, není dostatek jídla, do toho často nefungují státy a tím pádem ani policie – po Evropě včetně 

našich zemí dochází k obrovské kriminalitě: vraždí se kvůli pomstě, vraždí se, aby se nakradl majetek, miliony 

převážně německých žen jsou znásilňovány vojáky cizích armád či partyzány,… Vítězové měli před sebou 

obrovskou výzvu – jak tohle všechno napravit. USA, Velká Británie, Francie a další chtěli obnovit svobodu  

a rozšířit demokracii. Stalin včele SSSR chtěl po celé Evropě vyměnit nacistickou a fašistickou diktaturu za 

diktaturu socialistickou (komunisté). Podívejte se, jaké byly roky 1945–1950. 

!!! Některé záběry a scény jsou velmi smutné a drsné. Nemusíte si je pouštět – klidně je přeskočte !!! 

Zápis  Svět po 2. světové válce 

• Duben 1945 – založena OSN (nástupce SN – stejný cíl: vyjednáváním urovnávat spory => zabránit válkám ) 

• 1945/46 – vojenský soud v Norimberku – potrestání válečných zločinců (tresty smrti, doživotí,…) 

• Červenec 1945 – jednání VB, SSSR a USA o uspořádání světa v Postupimi (u Berlína) 

Pracovní list 

POSTUPIMSKÁ MÍROVÁ KONFERENCE: z textu v uč. (str. 76) doplň do uvedeného textu odpovědi na stanovené otázky. List nalep! 

1. Na co (+ počet) bylo rozděleno Německo?  2. Mezi kým a na jaké linii byly stanoveny nové hranice? Kdo získal čí 

území? 3. Území jakých států získal Sovětský svaz (SSSR)? 4. Čí odsun a odkud byl schválen? (odpovědi k číslům 1–4) 

TEXT: VÝSLEDKY POSTUPIMSKÉ MÍROVÉ KONFERENCE 

1. Německo rozděleno na ……………………………………………….. (spravované – 1 SSSR, 1 USA, 1 Velkou Británií, 1 Francií) 

2. Stanovena nová hranice (dodnes platí)  mezi ………………….. a …………………………… - na linii řek ………-………… (Lužická) = 

……………. získalo část území …………………… 

3. SRRR získal ………………… ……………………… (Litvu, Lotyšsko, Estonsko) a východní část …………………. (+ si vzal 

Podkarpatskou Rus z ČSR – ČSR a Polsko byly jediné vítězné státy, které přišly o část území) 

4. Schválen odsun N…………… z P…………., Č…………………………….. (3 miliony), M……………………,…. (celkem cca 12 milionů 

lidí) 

Zápis  Studená válka (1947–1991) 

• Křehké spojenectví USA (VB,…) se SSSR dlouho nevydrželo 

• USA (H. Truman) – chtěl demokratickou Evropu = jednotnou a silnou 

• SSSR (J. Stalin) – chtěl jednotný totalitní a socialistický blok, který by rozšířil socialismus do celého světa a zničil 

demokracii a kapitalismus => a tak dosadil komunisty k moci v zemích, které osvobodil  

• (například Polsko – pozavírání, vyvraždění opozice) 

• Výsledek: Evropa a svět rozdělena tzv. „železnou oponou“ (= hranice mezi demokratickými a socialistickými státy) 

na 2 bloky – Východní (komunisti) a Západní (demokraté) 

https://www.youtube.com/watch?v=-uv_dtJKKRA

