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ROK POVÁLEČNÝMI
DĚJINAMI ROK 
ZA ROKEM_PO ROCE

VE SVĚTĚ
UDÁLOSTI

MARSHALLŮV PLÁN          
Najděte na panelu  citát z projevu  George Marshalla a odpovězte 
na tyto otázky: 

A_Na jakou situaci v Evropě projev reaguje?  
B_Co mají podle autora Spojené státy změnit a proč? 
C_Jakou roli v nabízeném plánu měly hrát Spojené státy 
a jakou Evropa? 

BLOKÁDA BERLÍNA   
Najděte na panelu  karikaturu odkazující na blokádu Berlína. 

A_Popište, co vidíte na karikatuře. 
B_Proč je kolem Berlína vyobrazen medvěd? Koho 
představuje? 
C_Popište situaci, na kterou autor reagoval, 
a jaký k ní zaujal postoj. 

  1945–1949

PŘEDSTAVY VÍTĚZŮ

A_Na základě citátů popište situaci v Evropě po skončení  
II. světové války.  
B_ Objasněte jaké byly cíle Stalina
C_Srovnejte situaci v Evropě po skončení I. a II. světové války
D_Poraďte vítězům, čeho se měli vyvarovat.

  1950–1954

HORKÁ PŮDA V ASII

A_ Prostudujte mapu Korejského poloostrova a popište 
průběh konfliktu v letech 1950–51. 
B_ Na základě četby rekonstruujte události a změny 
v jihovýchodní Asii.
C_Jaké strany proti sobě v konfliktech v Koreji a Indočíně 
bojovaly? 

„OSVOBODITELÉ PŘICHÁZEJÍ A OD-
CHÁZEJÍ, ALE LIDÉ ZŮSTÁVAJÍ“

A_Popište vše, co na karikatuře vidíte.
B_Která země je v centru pozornosti karikaturisty? 
C_Koho představují vysocí muži na obrázku? 
D_Pátrejte na dalších panelech a zjistěte co se v dané oblasti 
odehrávalo v následujících letech. Události vypište.

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ

Na základě pátrání porovnejte životní úroveň v první 
polovině 50. let v USA a Československu. 

STALINOVA SMRT

A_ Vysvětlete vypjaté reakce na Stalinovu smrt. 
B_ Na dalších panelech vypátrejte kdo po Stalinovi nastoupil 
do čela SSSR a k jakým změnám následujících letech 
v zemi došlo. 

  1955–1959

Vypište ve který zemích ve světě v letech 1955–1959 
došlo k násilným střetům. Vypište, jaké strany proti sobě 
stály:  

Doplňte texty do bublin: 
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  1960–1964

ROK AFRIKY

A_Popište vše, co na karikatuře vidíte.
B_Koho představují muži na vozíku? Co má autor na mysli 
popiskem „Noví lidé“? 
C_Jakou změnou prošla v roce 1960 řada afrických států? 
D_Vysvětlete, jak autor tuto změnu hodnotí. 
E_Snaží se být prorokem? Co očekává?   

BERLÍNSKÁ ZEĎ

A_Objasněte časové vymezení grafu.
B_Kdy a proč došlo k největšímu nárůstu? 
C_Vyslovte hypotézu, jaké byly motivy útěků z NDR. 
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REGISTROVANÍ UPRCHLÍCI Z NDR V LETECH 1949–1961

A_ Z jakých důvodů došlo k výstavbě Berlínské zdi? 
B_ Jak výstavbu zdi vysvětlovala komunistická propaganda? 
C_Jaký postoj k obyvatelům západního Berlína zaujal 
prezident USA Kennedy? 

KUBÁNSKÁ KRIZE

Prohlédněte si obrázek s názvem 
DO-IT-YOURSELF-SHELTER a stručně jej popište. Komu  byla 
ilustrace určena? Co prozrazuje o době svého vzniku? 

  1965–1968

BOUŘLIVÝ ROK 1968

Vypište ve kterých zemích docházelo k protestům mládeže. 
Zjistěte, v čem se lišily požadavky demonstrujících. 

Přiřaďte karikaturu ke konkrétnímu textu na panelu  
(období 1965–1969). Karikaturu interpretujte: 

SEDMIDENNÍ VÁLKA

Zaznačte v mapě 
místa zmíněná 
v textu a území 
obsazená státem 
Izrael.

Pátrejte na panelech výstavy: 
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  1970–1974

DÉTENTE

Vlastními slovy objasněte význam pojmu détente

Otázky k analýze fotografie německého kancléře Willyho Brandta

A_Prozkoumejte dobovou fotografii a vyslovte hypotézu, 
proč se řadí mezi ikony 20. století. 
B_Co mělo gesto západoněmeckého kancléře znamenat? 
C_Jak na pokleknutí kancléře mohli reagovat Poláci?
D_Na základě analýzy fotografie popište proměnu 
mezinárodních vztahů mezi evropskými zeměmi v kontextu 
studené války.

NICK UT – NAPALM GIRL

Prohlédněte si fotografii a popište, co se zde odehrává. 
Zaměřte se na všechny osoby. Co asi prožívají? Vyjádřete 
slovy své dojmy, pocity. V čem podle vás spočívá síla této 
fotografie? Čím podle vás fotografie šokovala svět? 

ROPNÁ KRIZE

Sledujte vývoj ceny ropy v druhé polovině 20. století. 
A_Zaměřte se na výrazné anomálie v kolísání cen ropy. 
B_Na následujících panelech výstavy vyhledejte další 
konflikty, které v regionu probíhaly a prověřte jejich dopad 
na cenu ropy. Konflikty zakreslete do grafu. 
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Vývoj ceny ropy v letech 1945-2005 (dle cen z roku 2005)  

  1975–1979

HELSINSKÁ KONFERENCE

Najděte na panelech souvislost mezi konferencí 
v Helsinkách a Chartou 77: 

INVAZE DO AFGHÁNISTÁNU 

A_ Na panelech vypátrejte, s jakým konfliktem je invaze 
srovnávána. Vysvětlete z jakých důvodů. 
B_Zjistěte mezinárodní dopady sovětské invaze.   

POLSKO V II. POLOVINĚ 20. STOLETÍ

A_Zjistěte, o jaké logo se jedná.
B_K uvedeným letopočtům vyhledejte jejich význam. 
C_Načrtněte obdobné logo odkazující na události 
v poválečném Československu.
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IZRAEL V II. POLOVINĚ 20. STOLETÍ

A_K uvedeným letopočtům vyhledejte jejich význam 
ve vztahu ke státu Izrael: 

1948:

1967:

1973:

1978: 

  1980–1984

INVAZE NA GRENADU

Ve stručných bodech shrňte:

Příčiny konfliktu: 

Průběh konfliktu: 

Výsledek konfliktu: 

JERZY POPIEŁUSZKO

Interpretujte vlastními slovy výrok Jerzy Popiełuszka. 
Co je podstatou jeho sdělení?  

  1985–1989

PERESTROJKA

A_ V bodech objasněte cíle Perestrojky. 
B_V čem byly podle polského historika a novináře Adama 
Michnika její slabiny? 
C_Jaký dopad měla Perestrojka v zemích východního bloku?

Pojmenujte jednotlivé historické postavy na karikatuře 
a doplňte bubliny. Co si postavy asi mezi sebou říkají? 

ROZPAD VÝCHODNÍHO BLOKU

A_V jakém pořadí padaly komunistické režimy v zemích 
východního bloku? 
B_Vytvořte správné pořadí: Bulharsko, Československo, 
Maďarsko, NDR, Polsko, Rumunsko

S pomocí závěrečného citátu Tonyho Judta shrňte, jaká 
byla očekávání obyvatel zemí východního bloku po pádu 
komunismu. Byla tato očekávání reálná? Co lidé získali?  
Co ztratili?   
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