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Západ a studená válka  - zrod evropské integrace 
Pokyny:  

Vážení žáci,  
v minulém bloku jsme se začali zabývat další kapitolou zrození „studené války“. Hlavní roli 
ve vznikajícím konfliktu hráli hlavní vítězové druhé světové války a bývalí spojenci – SSSR a 
USA. Svět nám po roce 1946 rozdělila železná opona a oba bloky (Východ x západ) se začaly 
proti tomu druhému vymezovat. Přestaly si důvěřovat a cítily vzájemné ohrožení.   
V tomto týdnu se zaměříme na hlavní místa střetu, kde se rivalita a pocit vzájemného 
ohrožení projevoval nevyhroceněji: Berlínská krize vedoucí k rozdělení Německa a Korejská 
válka. Poslední velké téma, které prostupuje touto etapou studené války, poválečným 
životem na západě a souvisí se zrodem evropské integrace, je MARSHALLUV PLÁN.  

Cíle:  
Navážeme na cíle z předchozího bloku:  
1- Žák uvede, jak se formovalo poválečné uspořádání světa a proč došlo k jeho 

rozdělení na dva tábory. (učebnice str. 62, pracovní sešit str.  34-35) 
2- Žák vysvětlí termín „studená válka“ a „železná opona“. Porovná, jaké jsou důvody 

uzavírání hranic dnes a v období studené války.  
3- Srovná, co vedlo supervelmoci k jejich politice „Trumanovy doktríny“ a „sovětizace“. 

(pracovní sešit str. 35) 
4- Žák chronologicky řadí události dle jejich logického a časového sledu (není nutné se 

biflovat datum, ale vnímat posloupnost událostí) 
Nové cíle:  
1- Žák vyvodí, proč došlo ke vzniku dvou německých států po II. světové válce a 

korejské války. Vysvětlí, jak došlo k rozdělení Berlína.  
2- Vysvětlí, proč došlo k „berlínské blokádě“ a vzniku „berlínského leteckého mostu“  
3- Zdůvodní, proč jsou dnes na korejském poloostrově dva korejské státy. Porovná 

jejich režimy a zjistí, v jakém vzájemném vztahu státy jsou.  
4- Vyhledá spojitost mezi Evropskou integrací (sjednocováním Evropy) a Marshallovým 

plánem po II. světové válce.  

Samostudium:   Pracovní sešit str. 34 – 37.  
Formování  poválečného světa a zrod studené války  

1) https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-studena-valka-22-kveten-
1947-152972 

2) https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-blokada-berlina-24-cerven-
151907 

3) https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-severni-korea-dobyla-soul-28-
cerven-152317 

Domácí úkoly k průběžné kontrole školou  
Otázky str. 37. Následně Vám zašlu test prostřednictvím testovací aplikace.  Ve 
čtvrtek 2.4.2020 – sraz na chatu TEAMS.  

 
 


