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MEZINÁRODNÍ VÝVOJ OD 60. LET 1. část (pondělí 11.5.) 
-přečíst v učebnici str. 132 - 133 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

MEZINÁRODNÍ VÝVOJ OD 60. LET 
ROZPAD KOLONIÁLNÍCH ŘÍŠÍ 
-po válce skončilo období velkých koloniálních říší (VB, Francie, USA, Belgii a Nizozemí) 

-v 50. a 60. letech osvobozování oblastí Afriky ->1960= Rok Afriky 

 

OZBROJENÉ KONFLIKTY: 
ARABSKO-IZRAELSKÝ SPOR O PALESTINU 

-1948 vyhlášen stát Izrael 

-vedlo k válkám (1948, 1956, 1967 a 1973) 

-uznání svrchovanosti Izraele 

 

VÁLKA VE VIETNAMU 

-Francie chtěla obnovit své pozice 

-1954 Francie kapitulovala 

-Vietnam rozdělen na 2 části – severní komunistickou a jižní (spolupráce s USA) 

 

-hrozba rozšíření komunismu na jih – vojenský zásah USA v roce 1964 

 -protesty v USA – 1973 USA podepsalo příměří 

1975 sjednocení Vietnamu pod komunistickým režimem 

 

 

Kdo by měl zájem o toto téma, zde jsou odkazy na videa: 

 slavne-dny.cz – Den, kdy byla rozdělena Palestina (1947) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/632938/den-kdy-byla-rozdelena-palestina-29-listopad 

 slavne-dny.cz – Den, kdy začala šestidenní válka (1967) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10010681/den-kdy-zacala-sestidenni-valka-5-cerven 
 slavne-dny.cz – Den největšího protestu proti válce ve Vietnamu (1969) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10000268/den-nejvetsiho-protestu-proti-valce-ve-vietnamu 
 slavne-dny.cz – Den, kdy byla podepsána mírová dohoda o vietnamské válce (1975) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/789053/den-kdy-byla-podepsana-mirova-dohoda-o-vietnamske-valce-27-leden 

 

https://cz.depositphotos.com/stock-photos/den-matek.html?offset=500&qview=193000558 
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MEZINÁRODNÍ VÝVOJ OD 60. LET 2. část, KULTURA A VĚDA PO 

2. SVĚTOVÉ VÁLCE (úterý 12.5.) 
-přečíst v učebnici str. 133 - 135 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

PERSKÝ ZÁLIV 

Konflikt mezi Íránem a Írákem (1980 – 1988) 

-příčinou spor mezi umírněnější a radikální větví islámu 

 

OPERACE POUŠTNÍ BOUŘE 

-1990 obsadil Írák sousední Kuvajt (ropná ložiska) 

-zapojilo se i USA (operace pouštní bouře) 

 -1991 Írák donucen ukončit válku a stáhnout se 

 

G7 

-skupina sedmi hospodářsky a průmyslově nejrozvinutějších a finančně nejsilnějších zemí světa 

 

KULTURA A VĚDA PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE 
UNDERGROUNDU 
 =nová netradiční kultura 

 -kritická reakce na konzumní zábavu 

 

VĚDECKÝ VÝZKUM 

1957 - vypuštění první umělé družice SPUTNIK I 

12. 4. 1961 – první člověk ve vesmíru JURIJ ALEXEJEVIČ GAGARIN 

20. 7. 1969 - NEIL ARMSTRONG (Apollo 11) první člověk na Měsíci  

 

Kdo by měl zájem o toto téma, zde jsou odkazy na videa: 

 slavne-dny.cz – Den, kdy začala nejdelší válka 20. století (1980) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10003553/den-kdy-zacala-nejdelsi-valka-20-stoleti-22-zari 

 slavne-dny.cz – Den, kdy začala válka v Perském zálivu (1990) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10001332/den-kdy-zacala-valka-v-perskem-zalivu 

 slavne-dny.cz – Den, kdy byla vypuštěna první družice (1957) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10007555/den-kdy-byla-vypustena-prvni-druzice-4-rijen 

 slavne-dny.cz – Den, kdy první člověk vyletěl do vesmíru (1961) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/575757/den-kdy-prvni-clovek-vyletel-do-vesmiru-12-duben 

 slavne-dny.cz – Den, kdy člověk vstoupil na Měsíc (1969) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/695275/den-kdy-clovek-vstoupil-na-mesic-21-cervenec 

 

Televizní tipy: 

Pondělí 11.5. ČT 2 – 17.55 Vražedná modř  

Úterý 12.5. ČT 2 – 20.00 Velká vlastenecká válka – Útok na západ (opakování 17.5. – 9.35) 

Středa 13.5. ČT 2 – 14.00 Sny a skutečnost Hanzelky a Zikmunda; 16.50 Ženy třetí říše 

Čtvrtek 14.5. ČT 2 – 16.35 Poslední tajemství třetí říše (2/6) 

Pátek 15.5. ČT 2 – 17.20 Pád Japonska v barvě 

 

V případě jakýkoliv dotazů mě kontaktujte na pracovní email – porizkova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku. 
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10. 5. 2020 

Přeji všem maminkám všechno nejlepší 

ke Dni matek. 
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