
Příprava na hodinu dějepisu, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, 18. 3., 9. A 

Studená válka: Východ proti Západu (+ pojmy) 

Čas (odhad): +45 min 

Pokyny 

1. Učebnice str. 77 => připomeň si téma četbou „Železná opona“ rozděluje svět 
2. Zapiš si zápis 
3. Učebnice str. 78 => přečti si texty a prohlédni ilustrace 
4. Přepiš si pod zápis otázky z pracovního listu (je zde pod zápisem) a vypiš na ně odpovědi ze str. 78, 80 a 81 

 

5. Dobrovolné – pusť si 2. díl znamenitého dokument Evropa po Hitlerovi vytvořeného z dobových záběrů (řada i z ČSR). 

(V minulé přípravě byl odkaz na 1. díl mapující rok 1945 (konec války, poválečný chaos, jednání v Postupimi)) 

- 2. díl se zabývá roky 1946–1950 a poslouží ti jako podklad pro tuto hodinu a několik dalších (vždy připomenu) 

témata: vznik Studené války, ovládnutí poloviny Evropy komunisty (včetně ČSR), odsun Němců, obnova Evropy,… 

Odkaz na 1. díl: youtube: Po Hitlerovi (1/2) https://www.youtube.com/watch?v=-uv_dtJKKRA 

Odkaz na 2. díl: youtube: Po Hitlerovi (2/2) https://www.youtube.com/watch?v=a-YfWBGs2NI  

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

Obecně k dokumentu => tento dokument ti pomůže pochopit (a zopakovat) témata 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. 

ZÁPIS  Studená válka (1947–1991) – Východ proti Západu 

- 1. Východ (komunisti) nedobrovolně podřízený SSSR 

o Státy: SSSR, ČSR, NDR, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánie (do r. 1968) 

o Politika: totalitní vláda* komunistické strany poslouchající Moskvu  

o => nesvoboda, socialismus, malý rozvoj, utrpení milionů lidí, ničení tradic 

o *totalita  

 = vláda 1 strany 

 neskrývaná brutalita a násilí 

 masivní propaganda 

 strana (=stát) zcela ovládá a řídí ekonomiku a lidi 

 potlačuje svobodu slova a kritiku strany 

 snaží se mít absolutní moc nad vším a všemi  

 např. nacisté, fašisté, komunisté 

- 2. Západ (demokraté) dobrovolně spolupracující s USA 

o Státy: USA + Z, S a J Evropa (VB, F, IT,…) + Kanada 

o Politika: Svoboda, demokracie, velký rozvoj, vzájemná pomoc 

Studená válka (1947–1991) – pojmy 

- Studená válka = převážně politické, ekonomické a kulturní soupeření mezi Západem a Východem v r. 1947–1991 

Zadání: za pomoci textu v učebnici na str. 78, 80, 81 si do sešitu vypiš odpovědi na zadané otázky. Tento list si nalep do sešitu! 

1. Co (+ kdy) je to Marshallův plán? 2. Kdo jej přijal? Kdo ne a proč? 3. Koho a proč nazýváme supervelmocí? 

4. Kdo ztratil vedoucí úlohu ve světové politice? 5. NATO – Co je to, kdy vzniklo, kdo ho založil? 

6. Co je to Evropské hospodářské společenství? Kdo, kdy jej založil? Pod jakým názvem ho známe dnes? 

7. Co to bylo RVHP? 8. Co to byla Varšavská smlouva? 

https://www.youtube.com/watch?v=-uv_dtJKKRA
https://www.youtube.com/watch?v=a-YfWBGs2NI

