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PRACOVNÍ LIST PRO 2. STUPE≈ ZÁKLADNÍCH ·KOL A ODPOVÍDAJÍCÍ ROâNÍKY VÍCELET¯CH GYMNÁZIÍ

1. Minulost v obrazech

Zodpovězte následující otázky:

1) Co zobrazuje tato fotografie?

2) Charakterizujte situaci v Evropě na konci 
40. let 20. století.

3) Jaký dopad mělo uzavření československých
hranic na každodenní život obyvatel?

Zodpovězte následující otázky:

1) Co tato karikatura vyjadřuje?

2) Jde o produkt progandy východní 
nebo západní? Zdůvodněte své tvrzení.

3) Z jakého důvodu se lidé na obrázku
snaží dostat na druhou stranu zdi?

Pokuste se zamyslet nad následujícími otázkami:

1) Proč se hlavními mocnostmi po roce 1945 staly Spojené státy americké a Sovětský svaz?

2) Proč se Evropa a svět rozdělily na konci 40. let 20. století na dva nepřátelské mocenské bloky?

3) Jaké byly hlavní příčiny toho, že se Československo zařadilo do tzv. východního bloku?

4) Pokuste se shrnout, proč byl rok 1948 jedním z milníků dějin 20. století.

Tento materiál vznikl v rámci projektu 
„Dotkni se 20. století!“, který je financován
z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

www.dvacatestoleti.eu

1948
SVùT SE ROZDùLUJE

Muzea patří mezi tzv. paměťové insti-
tuce (dále např. archivy, knihovny),
které budoucím generacím uchovávají
předměty z minulosti. Mezi těmito
„svědky dob minulých“ můžeme najít
např. plakáty, které měly v námi sledo-
vané době za úkol propagovat tehdy
vládnoucí ideologii.

6. Historie za zdmi muzea ukrytá …

7. Rok 1948 – jeden z milníků 20. století

Otázky:

1) Popište tento plakát (pozorně si vší-
mejte detailů).

2) Jaké pocity ve vás plakát vyvolává?

3) Jaký byl záměr tvůrce plakátu? 
Co chtěl sdělit?

4) Jaký byste dali plakátu název?
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Dne 5. března 1946 pronesl bývalý britský ministerský
předseda Winston Churchill ve Fultonu ve Spojených stá-
tech amerických slavný projev, z něhož pochází následující
ukázka:

„Od Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu byla napříč
celým kontinentem spuštěna železná opona. Za touto linií
leží všechna hlavní města starých států střední a vý-
chodní  Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť,
Bělehrad, Bukurešť a Sofie, všechna tato proslulá města
i s obyvatelstvem jejich zemí se ocitla v oblasti, kterou
musím nazvat sovětskou sférou, a všechna jsou vysta-
vena nejen té či oné formě sovětského vlivu, ale i vysoké
a v mnoha případech rostoucí míře ovládání z Moskvy.“

Otázky k textu:

1) Proč bývalý britský ministerský předseda Winston Churchill hovoří v tomto projevu z roku
1946 o rozdělení Evropy „železnou oponou“?

2) Které státy se podle Churchilla zařadily do „sovětské sféry“?

3) Jak se projevoval vliv Sovětského svazu ve státech střední a východní Evropy?

2. Obrázky k textu

V roce 1948 došlo k celé řadě významných událostí. Spojte následující události se zeměmi, ke kterým se vztahují:

                                             Vláda J. V. Stalina       Spojené státy americké

                         Prezidentství Harryho Trumana       Československo

                                                   Berlínská krize       Sovětský svaz

Záhadná smrt ministra zahraničí Jana Masaryka      Německo

3. Do následujícího textu doplňte níže uvedené výrazy:

4. Události roku 1948

Rok 1948 lze v československých dějinách považovat za přelo-

mový. V únoru se k moci dostala ……........................………, která

pod vlivem....................................…………… svazu začala záhy

perzekvovat své odpůrce. Ve vykonstruovaných politických proce-

sech bylo odsouzeno mnoho nevinných lidí k vysokým trestům vě-

zení, či dokonce k trestu smrti. Jeden z nejznámějších procesů

proběhl v roce 1950 s Miladou ………....................................... .

Československo ale nebylo jedinou zemí střední a východní Evropy,

jež se dostala pod vliv Sovětského svazu. Mezi další země patřily

například …………................... a ……............……… . Z těchto dů-

vodů se ujalo tvrzení, že Evropu na konci 40. let 20. století rozdělila

tzv. železná ……….......................... .

      Polsko           Komunistická strana         opona           Sovětský           Maďarsko          Horáková
                          Československa (KSČ)

5. Jsou tato tvrzení pravdivá?

Francie se po roce 1948 ocitla v sovětské sféře vlivu.

V letech 1945–1953 byl prezidentem USA Harry Truman.

V únoru 1948 došlo v Československu k politickému převratu.

Polsko po roce 1948 nespadalo pod sovětský vliv.

J. V. Stalin zemřel v roce 1945.

Německo bylo v roce 1949 rozděleno na dva státy.

V roce 1948 byl založen stát Izrael.
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