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Formou  pracovního listu žáci zopakují pojmy počáteční fáze studené 

války, seznámí se s okolnostmi a představiteli korejské války a karibské 

krize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

SVĚT VE STUDENÉ VÁLCE 

 

1. DOPLŇ TEXT  
 /použij slova z rámečku/ 

 Počátky rozdělení Evropy zachytil Winston Churchill ve svém projevu, kde 

pomyslnou hranici mezi  západem a východem nazval ………………………………………... 

Po válce nabídly USA evropským státům finanční půjčku, ……………................................... 

na obnovu válkou zničeného hospodářství. Nabídku nepřijaly státy………………………..…, 

které podléhaly vlivu………………….  Dokument  …………………………………............. 

vyjadřoval novou americkou politiku zadržování komunismu. 

  V Německu vypukla roku 1948 …………………… …………………………………, 

během které Sověti blokovali přístup do západní části Berlína a jeho obyvatelé byli po 11 

měsíců odkázáni pouze na …………………………………….. Po tomto incidentu vznikly 

dva samostatné německé státy.  

 Demokratické státy podepsaly vojenský pakt, …………..………  Jako jeho protiváha 

byla o šest let později podepsána …………………………………………, tj. vojenský blok 

východoevropských států.  

 Součástí studené války bylo soupeření v dobývání kosmu. Sověti roku 1961 vyslali 

do vesmíru prvního člověka - …………………………………………    Americký kosmonaut 

…………………………. ………………………… v roce 1969 stanul jako první na Měsíci. 

(sestav jeho první větu po přistání na Měsíci : skok lidstvo malý pro krůček velký člověka 

pro………………………………………………………………………………………………………….) 

 

Berlínská krize – SSSR – železná opona – Armstrong – Marshallův plán – Gagarin – 

Trumanova doktrína –   východní blok – Varšavská smlouva – NATO – letecký most   
 

 



 
 

2. SEŘAĎ CHRONOLOGICKY události korejské války (1950-1953)  

/další ohnisko soupeření mezi USA a SSSR/ 

 

Vylodění amerických pozemních jednotek v Koreji na podporu jihokorejské armády 

Jednání o příměří  

Vstup čínských dobrovolníků do války na straně KLDR 

Rozdělení Koreje podle 38. rovnoběžky na severní KLDR pod sovětským vlivem a      

jižní Korejskou republiku  

Dohoda o příměří potvrzující rozdělení země (umožněna až po Stalinově smrti) 

Postup amerických vojsk severně do KLDR  

Útok severokorejské armády na jih 

 

 

 

3. NAJDI ODPOVĚDI NA OTÁZKY týkající se karibské /kubánské/ krize z let 1961-1962 

/práce s textem v učebnici s. 160-161/ 

 

1) Kdy došlo k upevnění diktátorského režimu Fidela Castra na Kubě? 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

2) Který stát poskytl  mocenskou a hmotnou podporu Castrovu režimu? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3) V roce 1961 podpořily USA vylodění kubánských emigrantů v Zátoce sviní na Kubě. 

Jakým způsobem zareagoval na situaci SSSR? 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

4) Ve kterém období kubánské krize hrozilo bezprostřední nebezpečí třetí světové války? 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

5) Následovaly dny téměř nepřetržitých jednání a dohadů, během nichž došlo mj. i ke zřízení 

tzv. horké linky, přímého telefonního spojení mezi Moskvou a Washingtonem. Na jakých 

závěrech se obě strany dohodly? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 



 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

6) Přetrval diktátorský režim F. Castra i po skončení kubánské krize? 

…………………………………………………………………….. 

 

4. DOPLŇ JMÉNA PŘÍMÝCH ÚČASTNÍKŮ KUBÁNSKÉ KRIZE 

 

1 2 3 

 

…………………………… 

…………………………… 

 

…………………………. 

…………………………. 

 

 

…………………………...…

…........................................... 

 

 Použité fotografie jsou dostupné pod licencí Wikipedia Commons, cit. 20.3.2013 
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