
 
30.března 2020, 9.A a 9.B.      
Tentokrát se zastavíme v další fázi studené války, která nás přivádí do 60.let. Často se o nich hovoří jako o 
„zlatých“ šedesátých a v kultuře tomu skutečně tak bylo. Politicky sice dochází k určitému uvolnění, ale 
současně nastaly dvě zásadní krize, z nichž u jedné reálně hrozilo vypuknutí jaderné války mezi USA a 
SSSR. V 60.letech se také „rozhořela“ vleklá válka ve Vietnamu. Mimochodem k tématu vietnamské války se 
vrací děj akčního filmu „Rambo 2.“ 
Samozřejmě, že 60.léta přinesla i další události, ale pro vaši základní orientaci budou stačit tyto tři zásadní. My 
se k 60.letům ještě vrátíme – dobýváním vesmíru, kulturou a v neposlední řadě v rámci československých dějin. 
 

Zápis:  
červeně vybarvené neopisuj. K doplnění lze využít učebnici (str.103–105) a odkazy na videa (dole).  
Připomínám - zápisy si dělej a hlavně doplň (odpovídej na otázky). Až Ti časem zadám souhrnný úkol ke 
studené válce, který mi pak nafotíš a pošleš, budeš mít usnadněnou práci. 
 
 

3.fáze studené války – dvě krize a vleklá válka                    
 

Druhá berlínská krize       
=> lidé z NDR stále utíkali do ________ Německa přes ______ Berlín  
     Jakým způsobem to NDR v roce 1961 vyřešila? ______________ (obrázek na druhé straně) 
Karibská krize 
=> Kuba po revoluci v roce 1959 (diktátor _____________) patřila k sovětskému bloku, což     
     SSSR využil a buduje tam ___________________________ 
=> USA to odhalily a hrozí odvetou 
=> Uveď jména nejvyšších politiků - za USA a za SSSR, kteří nakonec v roce 1962 věc vyřešili    
     diplomaticky a jaký byl časem jejich osud ? 
     za USA:__________________________________________________ 
     za SSSR: _________________________________________________ 
Vietnamská válka 
=> 1954-z francouzské kolonie vzniká politicky ____________ severní Vietnam a  na jihu  
      Vietnamská republika, kde se formují partyzánské jednotky Vietkongu podporující ale sever  
=> 1964 po incidentu s loděmi USA v Tonkinském zálivu vypukla válka  
=> Který Vietnam podporovali „Sověti“, který „Američané“ a kdo byl nakonec „úspěšnější“ ? 
     _________________________________________________________________________ 
=> 1975 Vietnam sjednocen pod nadvládou _______________ severu) 
 
 
 

Videa, na která se určitě podívej: 
 
https://www.stream.cz/slavnedny/529622-den-kdy-padla-berlinska-zed-9-listopad - od 30.sekundy  
http://www.stream.cz/slavnedny/762998-16-rijen-den-kdy-zacala-karibska-krize - karibská krize 
http://www.youtube.com/watch?v=6O1M0HGINsw – vietnamská válka, reportáž 
https://www.youtube.com/watch?v=5cGNd-_6q90 – zajímavosti z vietnamské války (2minuty) 
 
Doporučené (pro zájemce): 
https://www.youtube.com/watch?v=Xpz_GB-_JNE – o vietnamské válce (57 minut) 



 
 

 
 
Zdroje obrázků:  https://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zahranici/pruzkum-padu-berlinske-zdi-lituje-kazdy-ctvrty-nemec.html   , https://img.cncenter.cz/img/11/full/2864424_v0.jpg?v=0  


