
8.dubna 2020, 9.A a 9.B.      
Jak jsem avizoval minule, vracíme se k vývoji studené války, ale z poněkud jiných pohledů. Čeká 
vás částečně hudební a částečně kosmický dějepis.... 
Kulturu si přiblížíme zejména nástupem rock´n´rollu na západě. Vedle slavných zpěváků (či jejich 
hitů) vznikaly také hudební skupiny. Kromě Rolling Stones, Beatles a jiných to byla mj. britská skupina 
Shadows, která proslula zejména tzv. instrumentálními skladbami (dodnes známé melodie bez zpěvu). 
My se časem k mnoha hudebním ukázkám vrátíme, protože některé skladby nazpívali od 60.let česky i 
naši slavní zpěváci. 
V USA se také řešila kaňka na jejich demokracii – otázka diskriminace černošského obyvatelstva. 
V dobývání vesmíru šlo vlastně o jakési soupeření mezi SSSR a USA a nutno přiznat, že Sovětský 
svaz měl hned několik prvenství, byť ne všechna proběhla ideálně. V závěru 60.let se úspěšnější stávají 
USA a později, paradoxně na pozadí politických konfliktů, došlo i ke vzájemné vesmírné spolupráci. 
 
 

Zápis:         (co je červeně, neopisuj) 
K doplnění lze využít učebnici, odkazy na videa (dole) a obrázky na 2.straně 
 

Na pozadí studené války..... 
 

USA a západní kultura 
- konzumní způsob života 
- nové umělecké styly (op-art, pop-art - např. malíř s předky ze Slovenska:  
  ____________) 
- hudba (50.-60.léta: rock´n´roll), např.: na základě videoukázek si vypiš zpěváky a    
  skupiny: ___________________________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
- boj za práva černošského obyvatelstva v USA (Martin Luther King) 
 

„Kosmické soupeření“ 
SSSR – 1.družice (1957), 1.zvíře (1957, jaké a jak se jmenovalo _______________)  
             a 1.člověk (1961 – kdo ? __________) 
USA – 1.člověk na Měsíci (1969 – kdo ? ______________________________) 
 
Krátké videoukázky :  (pozor, u některých, jak jste si již všimli dříve,  nabíhají nejdříve 1-2 reklamy) 
https://www.youtube.com/watch?v=gj0Rz-uP4Mk elvis presley   ( 2:43 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=YwHrx0r0t2s buddy holly    (2:05 min) 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zemrela-hudba-3-unor-151452  hudební tragédie (5:41) 
https://www.youtube.com/watch?v=nrIPxlFzDi0&nohtml5=False   rolling stones  (3:54 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=2s4slliAtQU beach boys  (3:40 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=EzgbcyfJgfQ shadows   (2:52 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=Dc1-W4KsHvE  beatles    (1:58 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=zg7a7dd_CkU   píseň pretty woman  (cca 3 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=9C1BCAgu2I8 – píseň mr robinson  (cca 4 min) 
 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/213411000100824/obsah/276365-50-let-od-projevu-
m-l-kinga martin luther king   (2:25 min) 
https://tn.nova.cz/clanek/sedesat-let-od-cesty-lajky-ve-vesmiru-zemrela-desivou-smrti.html - lajka   (1:47 min) 
https://www.stream.cz/slavnedny/575757-den-kdy-prvni-clovek-vyletel-do-vesmiru-12-duben gagarin  (cca 5 min) 

https://www.stream.cz/slavnedny/695275-den-kdy-clovek-vstoupil-na-mesic-21-cervenec 1.člověk na měsíc (6:35) 



                                

Op-art (obraz od Victora Vasarely),    Pop-art (portréty od A.Warhola) 
 

 

        Jméno malíře najdi v obrázku 
 

            

Laika, Russian cosmonaut dog, in 1957. 


