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FYZIKA na týden 27.4. – 1.5. 

TEST 1  ( test ofoť, naskenuj nebo napiš odpovědi do Teams, pošli tak jak jste zvyklí na e-mail: 

krobotova@1zsspk.cz nebo Valentýně Kubelové nebo Davidovi Cekrovi). Termín odevzdání je 

30. 4. 2020 

ZADÁNÍ TESTU: 

1) Co víš o infračerveném záření? Jaké má účinky, k čemu se využívá? 

2) Co je podstatou světla? 

3) Jak se Země chrání před ultrafialovým zářením, před rentgenovým zářením a zářením 

gama? 

4) Využití mikrovln v praxi. Uveď tři příklady. 

5) Co jsou urychlovače částic, k čemu se využívají? 

6) Při jaké teplotě začne rozžhavené těleso svítit? 

7) K čemu se využívá laser? Napiš tři příklady použití.   

 

Učivo fyziky na týden 27.4. – 1.5. 

Učivo přečti v učebnici str. 128 – 133 

Zápis do sešitu: 

                                  Radioaktivita 

 

Radioaktivita je vyzařování jaderného záření nestabilními jádry atomů. Při 

radioaktivním vyzařování se atomová jádra přeměňují na jádra jiná. Látky 

tvořené atomy s jádry, která vyzařují radioaktivní záření nazýváme 

radionuklidy. Jádra radionuklidů mohou vyzařovat pronikavé záření několika 

druhů. Označujeme je jako záření alfa, beta a gama. Z praktického hlediska se 

tyto druhy záření liší svou pronikavostí. 

 

Záření alfa ( α) : je tvořeno částicemi alfa ( jsou to jádra atomu helia   4 He ) 

                                                                                                                               2 

                             - je málo pronikavé, pohlcuje ho list papíru  

                             - je nebezpečné, je-li pohlceno nebo vdechnuto ( plyn  

                                radon v nevětraných místnostech) 

Záření beta ( β) : je tvořeno záporně nabitými elektrony nebo kladně 
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                              nabitými částicemi, které mají stejnou hmotnost jako 

                              elektrony a nazýváme je pozitrony 

                              - letí rychlostí blízkou rychlosti světla, jsou více pronikavé 

                              - pohlcuje se tenkým hliníkovým plechem 

Záření gama ( γ) : je krátkovlnné elektromagnetické záření 

                                - je velmi pronikavé, je podobné rentgenovému záření 

                                - pohlcuje se vrstvou olova 

Záření neutronové : je tvořeno proudem rychle letících neutronů 

                                   - vzniká v jaderných bombách a jaderných reaktorech 

                                   - pohlcuje ho silná vrstva vody nebo betonu 

 

Důležitou vlastností radionuklidů je jejich poločas přeměny. Je to doba, za 

kterou se přemění polovina z celkového počtu jader v daném množství 

radionuklidu. 

Poločasy přeměn:  radon                  3,8 dne 

                                radium               1 620 roků 

                                uran 238             4,5 miliardy let  

 

V přírodě existuje asi 50 radionuklidů. Ty se samovolně přeměňují na nuklidy 

jiné. Mluvíme o radioaktivní přeměnové řadě. 

Kromě přirozených radionuklidů lze vyrábět i radionuklidy umělé. Připravují 

se ve výzkumných laboratořích v reaktorech a urychlovačích. Mají použití ve 

vědě, technice i lékařství. 

 

 

 

 

 



ČJ 9.B 27.4.-30.4.2020 

Zdravím Vás milí deváťáci, 

Posílám řešení úkolů z minulého týdne a další nové úkoly. 

Chtěla bych pracovat s Vámi v programu Teams, kde jste se měli přihlásit. Zde budu zadávat do 

kalendáře schůzky na online vysílání a zadávat úkoly s datem odevzdání.  

Kdo se nemůže připojit, prosím, o zaslání vypracovaných úkolů na můj e-mail. 

Nyní řešení : Doplňovací cvičení 

Řešení: 

 A 

  

Nejcennější kapalina 

Zamysleli jste se někdy nad tím, jakou cenu má pro člověka obyčejná voda? Nedávno v 

denním tisku uveřejnili zprávu o studánkách v šumavských lesích. Připomněla čtenářům 

i známé Sládkovy verše a vybídla je k zamyšlení nad našimi vodními zdroji. V minulých 

dobách lidé pohlíželi na vodu jako na nebezpečný živel. Jejich obavy vyplývaly ze 

zkušeností s povodněmi, které přicházely na jaře, kdy oblevy způsobova-ly velké škody. 

Proudům vod mnohdy neodolaly silné stromy ani lidská obydlí. Roz-voj vědy a techniky 

ve 20. století přinutil nezkrotný a často nemilosrdný živel, aby lidem prospíval. My 

víme, že pitná voda je pro nás nezbytná. 

  

B 

  

O Antonínu Dvořákovi 

Před několika lety  jsme vzpomněli 100. výročí úmrtí jednoho z našich nejznámějších a 

nejvýznamnějších českých skladatelů. Pocházel z rodu malých živostníků, jejichž malé 

chalupy bývaly roztroušeny kolem Nelahozevsi nad řekou Vltavou. Hud-bu studoval na 

varhanní škole. Často dával soukromě zájemcům hodiny hudby, aby uživil sebe a svoji 

rodinu. Bylo to ale bídné živobytí. Skutečný úspěch Dvořákovi přinesly až jeho 

Slovanské tance. Roku 1892 ho pozvali i do Ameriky, aby zde na základě svých 

zkušeností vychovával mladé tvůrce hudby. Mezi jeho díly byste mohli nalézt i velmi 

oblíbenou pohádkovou operu Rusalka. 

 

 

  

  



Jazykový rozbor - řešení 

  

1. Ačkoli spotřeba vody roste, její zdroje se nijak nezvětšují, a proto musíme s vodou 

účelně hospodařit, ale to nebývá snadné. 

  

a. Urči slovní druhy těchto slov : 

  

nijak   příslovce                               ačkoli   spojka 

snadné   přídavné jméno                její   zájmeno přivlastňovací 

  

b. Urči mluvnické kategorie u slov : 

  

pitné    druh-tvrdé příd.jm.,  pád 4.,  č.j.,  rod ženský,  vzor mladý 

s vodou    pád 7.,  č.j.,  rod ženský,  vzor žena 

se nezvětšují   os.3.,  č.mn.,  zp. ozn.,  čas přít., vid nedok.  

  

c. Urči větné členy v souvětí : 

  

vody   přívlastek neshodný                         musíme hospodařit   přísudek ( slovesný ) 

účelně  příslovečné určení způsobu           její   přívlastek shodný 

  

2. Vypiš základní skladební dvojice : 

  

Nikdo mi to včera neříkal .      nikdo  neříkal 

Přinesl bych do džbánu trochu vody.     (já) bych přinesl 

Naše záhony jsou pravidelně okopávány dětmi.      záhony jsou okopávány 

Oni by si to nenechali pro sebe.    oni by si nenechali 



  

3. Urči druh podmětu : 

  

Mívají tu vynikající klobásy.    všeobecný 

Máme rádi zvířata.    nevyjádřený 

  

4. Vypiš holý přísudek a urči druh : 

  

Naši žáci nabývají v pozemním hokeji poslední.   nebývají poslední – jmenný se sponou 

Každý se nestane vítězem.     se stane vítězem – jmenný se sponou 

  

  

5. Urči věty jednočlenné : 

  

Připravit se !   Bolí mě v krku.   Dávno nebylo tolik nádherného sněhu.   Připravte se !        

Již se rozednívá.   Za oknem chumelilo. 

  

6. Naznač stavbu souvětí a uveď vzájemný poměr : 

  

Zrovna nám zatékalo na půdu, a proto bylo třeba opravit střechu. 

1VH a proto 2VH  - důsledkový 

Nejen všechno popřel, ale dokonce to sváděl na kamaráda. 

nejen 1VH ale dokonce 2VH   -  stupňovací 

Jednak nám to vyprávěla babička, jednak jsem si to pamatoval z dětství. 

jednak 1VH  jednak 2VH  - slučovací 

Buď chodí příliš brzo, nebo chodí pozdě. 



buď 1VH  nebo 2VH  -  vylučovací 

  

  

7. Vypiš věty vedlejší a urči druh : 

  

Jakmile bude hotov, přijde.         příslovečná  časová     

Počkám na tebe, dokud se neprobudíš.      příslovečná časová  

Jestliže zavolá, půjdeme ven.      příslovečná  podmínková  

Bylo mu doporučeno, aby navštívil lékaře.     podmětná  

Nikdo neví, že jsem se nevrátil.         předmětná 

Protože si to zasloužil, rád jsem mu vyhověl.     příslovečná příčinná 

  

8. Vyznač grafickou stavbu souvětí, urči druhy VV, významové poměry a druh souvětí : 

  

1VH                     2VV                             3VV 

Jaroslav mu oznámil, že nepůjde spát a že zůstane u ovládacího pultu. 

že 2VV a že 3VV – předmětné  ,      významový  poměr – slučovací    ,      souvětí podřadné 

  

       1VV                           2VV                 3VH 

Když si budík usmyslel a začal zvonit, rychle vyskočil. 

když1VV a (když)2VV    - příslovečné časové,     význ.poměr  slučovací,       souvětí 

podřadné 

 

 

 

 



 

Nové úkoly : 

            Procvičíme si sloh, vyplň si cvičení a vypracuj . Nahraj na Teams nebo pošli na můj  

e-mail 

  

Také další cvičení ověří vaši čtenářskou dovednost a dále schopnost 

variabilně (různě a pestře) pracovat s mateřským jazykem 

3./  Opravte ve větách špatný slovosled. 

            Mezi špatné lidské patří vlastnosti pýcha a chamtivost. 

            ……………………………………………………………………………………….. 

            Světově uznávaný lékař a psychiatr se narodil v Příboře, Sigmund Freud. 

            ……………………………………………………………………………………….. 

            Největší výběr čerstvých a potravin oku lahodících je jednoznačně na trzích. 

            ……………………………………………………………………………………….. 

            Na závěr sezóny hokejistům se příliš nedařilo. 

            ……………………………………………………………………………………….             

            Rád bych vás ujistil o dodržení všech předepsaných pravidel bezpodmínečně nutném. 

            ………………………………………………………………………………………. 

             

  

4/  V následujících větách naprav slohové nedostatky. 

  

            Celá loděnice byla vyzdobena členy veslařského oddílu. 

            ………………………………………………………………………………………. 

            Odstraňte přetrhané dráty nedělní vichřicí. 

            ………………………………………………………………………………………. 

            Má postříkaný oblek blátem. 

            ………………………………………………………………………………………. 

            Okna byla vyzdobena našimi poslanci. 

            ………………………………………………………………………………………. 



            Včera otevřeli bazén pro předškoláky se skluzavkami. 

            ………………………………………………………………………………………. 

            Přijmeme ženy na mytí nádobí a vrátného. 

            ……………………………………………………………………………………… 

            Dnes si dáme boršč a šlehačku z vepřového. 

            ………………………………………………………………………………………. 

 

  

  

  

  

 

             

7./  Vyjádři vhodněji.  

V navrhovaném zákonu se ale pamatuje i na v poslední době hodně diskutované kouření. 

            ……………………………………………………………………………………… 

            Do před stavením stojícího domu uhodil blesk. 

            …………………………………………………………………………………….. 

            Nepočítal jsem, že si všimnou, že chybím. 

            …………………………………………………………………………………….. 

            Pohádky Hrubína se nám líbily. 

            …………………………………………………………………………………….. 

            Půjčil jsem si brusle sestry. 

            ………………………………………………………………………………………. 

  

    

9./  Ověříme si tvou slovní zásobu a tvůj důvtip. 

  

            Kterým následujícím slovem lze nahradit slovo „rošťák“? 



            a)uličník          b)zloděj          c)podvodník    d)nešťastník 

  

            Jak lze nahradit spojení „dát se na kuchaře“? 

            a)pracovat jako kuchař           b)vyrábět kuchyňské nádobí    

            c)naučit se lépe vařit              d)dosyta se najíst 

  

            Který pojem odpovídá slovu katalogizace? 

            a)kdo vytváří katalog              b)snaha tvořit katalog 

            c)sestavování katalogu           d)vytvořené katalogy 

  

            Vhodným synonymem ke slovu „tyčí se“ je: 

            a)stojí             b)je zbudován             c)ční 

  

            Jakým synonymem můžeš nahradit slovo „jalové“? 

            a)bezobsažné  b)inteligentní   c)nevšední      d)vytrvalé 

  

            Kde nelze použít slovo „cloumat“? 

            a)cloumat závěsy                    b)cloumat jeho rameny            

            c)cloumat větvemi stromů      d)cloumat státem 

  

  

            Kde nelze adekvátně použít slovo „klient“? 

            a)klient bankovního domu      b)klient v obchodě drogerie    

            c)zahraniční klient                  d)klient cestovní kanceláře 

  

            Které z následujících slov není synonymem k „významný“? 

            a)důležitý        b)význačný     c)podstatný     d)známý 

  

10./  Volte vhodná slovesa. Nehodící se škrtněte. 



  

Ve fyzice (jsme dělali, jsme prováděli, jsme konali) pokusy s kolem na hřídeli. 

 V obchodním domě (mají, prodávají, nabízejí, jsou ke koupi, kupujeme) i módní  

oděvy. V neděli ráno (připravuji, vařím, zhotovuji, dělám) celé rodině snídani. Mapu  

jsme (přidělali, připevnili, pověsili) na stojan. (Nemá, nepřinesl, nenapsal, neudělal,  

nepřepsal) domácí cvičení. 

 

Dále si zopakujte věty vedlejší a vypracujte a zašlete úkol :  

 

 

 

Prosím, pracujte a zapojte se do online výuky. 

Přeji pohodu a chuť pracovat! 

Laštůvková 

 



ZEMĚPIS 

Plán 27.4 – 1.5. 

Pokyny z minulých týdnů jsou dostupné na Google disku – odkaz níže. 

 Nová látka – Politická geografie – státy světa, dělení podle správního členění 

o Vše je v prezentaci s názvem „Politická geografie – úvod, státy světa – hranice, 

instituce, suverenita státu, státní zřízení, členění“ 

 V prezentaci se pro tento týden jedná o snímky č. 20–27 

 Ta je dostupná k nahlédnutí na odkazu na Google disk: 

 https://drive.google.com/open?id=1EDetsoVCbPOyglHokvRY01b_UC

rzJ_Nu 

 Psát do sešitu vždy to, co je barevně, nikoliv otázky (žáci znají) 

 Využijte schémat v prezentaci 

o Stačí si je překreslit/vytisknout a poté vlepit do sešitu 

o Jedná se o učivo na straně v učebnici 22 

V případě jakýkoliv nejasností stačí napsat mail na burysek@1zsspk.cz.  

 

 

 

ANGLIČTINA 

Učivo AJ 9. A, B - Kašíková 
 
Doplň cvičení v prac. sešitě: 
1)  40/1- spoj 
2) 40/2 - použij slova z tabulky 
3) 40/3a - poslech a doplň jména 
4) 40/3b - poslouchej znovu a doplň, za co utrácí peníze  
5) 41/4 - přečti text vedle a napiš výrazy z tabulky na správné místo 
6) 41/5 - zaškrtni výrazy, které jsou zmíněny v textu 
7) 41/6 - doplň slova včetně předložek 
 
Opět mi pošli informaci na e-mail, že máš splněno 
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9. B – AJ – Šteindlová 

Nejprve si kontroluj cvičení z minulého týdne: 

Učebnice str. 50 – 51 

  

Pokud máš nějaký dotaz, chceš něco zkonzultovat nebo vysvětlit, kontaktuj mě na e-mailu: 

steindlova@1zsspk.cz 

mailto:steindlova@1zsspk.cz


Následující úkoly máš na týden (27. 4. – 1. 5.) 

Pracovní sešit str. 40 – 41 - celé 

Pokud mi budeš chtít poslat úkoly, neváhej to udělat ;-) steindlova@1zsspk.cz 

S příští várkou úkolů pošlu opět klíč k některým těžším cvičením, bude sloužit pro kontrolu, 

snažte se vyplnit, co zvládnete. 

Učte se slovíčka 4 A, B, C, D 

Cvičení na frázová slovesa, některá znáš, některé si vyhledej a přelož: https://www.english-

grammar.at/online_exercises/phrasal_verbs/pv014.htm 

POZOR! Každý týden budu posílat slíbený souhrn nějakého času. Budou se vám hodit nejen 

k testům. 

Zde si můžeš vyzkoušet další rozřazovací test: https://www.cambridgeenglish.org/cz/test-

your-english/general-english/ 

Minulý čas prostý (past simple) 

 kladná oznamovací věta 
podmět + základní tvar slovesa + koncovka -ed nebo 2. tvar nepravidelného slovesa 

 

I 

finished 

arrived 

went 
yesterday. 

Já (ty, on atd.) jsem skončil / přijel / 

odešel včera. 

He/She/It 

We 

You 

They 

  zápor 

zápor se v minulém čase se tvoří pomocí didn't 

I 

didn't (did not) 
arrive 

yesterday. 
Já (ty, on atd.) jsem včera nepřijel. 

He/She/It 

We 

You 

 

 

  otázka 

otázka v minulém čase se tvoří pomocí did  

When did 

I 

arrive? Kdy (ona, ty, oni atd.) přijela? 
He/She/It 

We 

You 

mailto:steindlova@1zsspk.cz
https://www.english-grammar.at/online_exercises/phrasal_verbs/pv014.htm
https://www.english-grammar.at/online_exercises/phrasal_verbs/pv014.htm
https://www.cambridgeenglish.org/cz/test-your-english/general-english/
https://www.cambridgeenglish.org/cz/test-your-english/general-english/
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/nepravidelna-slovesa


They 

 

U záporu a otázky už není koncovka – ed ani nepravidelné sloveso. 

Z minula zůstává: 

- zpětně postupně všechna cvičení co chybí dodělat v rámci opakování včetně poslechů 

- přihlásit se na stránky Oxfordu a procvičovat (v pracovním sešitě na úvodní straně mají 

heslo a návod, jak se zaregistrovat a přihlásit – heslo skryto pod černým pruhem) 

- další možnost procvičování na stránkách: www.oup.com/elt/project  

 

 

PŘÍRODOPIS 

  V době od 27.4.-3.5. pouze opakovat učivo 

 

Chemie 9 – deriváty uhlovodíků 

Do sešitu si opiš schéma kvašení, cvičení 4 ze strany 19 interaktivního pracovního sešitu, učebnice a 

rovnici ve cvičení 8 ze strany 20. Vyplň všechna cvičení na straně 20 v interaktivním pracovním sešitě. 

Tajenku ze cvičení 7 na straně 20 mi pošli na email ke kontrole (pridal@1zsspk.cz). 

S přáním sluníčka a pevného zdraví se loučí váš učitel chemie. 

         Ing. Vladimír Přidal 

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Učivo posláno na e-maily žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oup.com/elt/project
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Dějepis 9. A, B 

12. příprava 

Data k 2. světové válce 

Zezadu v sešitě bychom měli mít důležitá data ke 2. světové válce 

 1933  nástup Hitlera k moci 

   N vystupuje ze Společnosti národů 

 1934    SSSR vstupuje do Společnosti národů  

 1935   Itálie napadla Habeš 

   prezidentem E. Beneš 

 1936   N obsazuje demilitarizované pásmo v Porýní 

1936 – 1939  občanská válka ve Španělsku 

 1937   smrt TGM 

březen 1938  obsazení Rakouska Německem 

květen 1938  částečná mobilizace 

září 1938       všeobecná mobilizace 

29. 9. 1938 Mnichovská dohoda 

1. 10. 1938 obsazování Sudet Německem 

5. 10. 1938 odstoupení E. Beneše z funkce prezidenta 

14. 3. 1939 vytvoření samostatného slovenského státu 

15. 3. 1939 vytvoření protektorátu Čechy a Morava 

1. 9. 1939 napadení Polska Německem, zahájení 2. světové války 

3. 9. 1939 vstup Anglie a Francie do války 

28. 10. 1939 tichá demonstrace v Praze, zranění Jana Opletala 

17. 11. 1939 uzavření českých vysokých škol, MDS 

 1940  obsazení Dánska, Norska, Nizozemí, Belgie, Lucemburska a Francie 

 1941  obsazení ugoslávie a Řecka Německem 

22. 6. 1941 napadení SSSR Německem a satelity 

7. 12. 1941 japonský útok na Pearl Harbor 

8. 12. 1941 vstup USA do války 

1942 – 43 boj o Stalingrad 

1943  největší tanková bitva u Kurska 

6. 6. 1944 otevření 2. fronty, vylodění v Normandii 

29. 8. 1944 začátek Slovenského národního povstání 

6. 16. 1944 vstup čsl. jednotky na čsl. území – Dukla 

30. 4. 1945 Hitler spáchal sebevraždu 

5. 5. 1945 začátek pražského povstání 

8. 5. 1945 ukončení 2. sv. války v Evropě, kapitulace Německa 

  osvobození Šumperka 

  ČSR – Den osvobození 

2. 9. 1945 kapitulace Japonska, ukončení 2. sv. války ve světě 

  

Gymnazisti, možná vám to jednou pomůže. Uschovejte sešit, třeba se vám jednou bude hodit. 

Z dat lze vyčíst posloupnost dějů kolem 2. sv. války. Dnes se někteří snaží přesunout vinu za 

započetí války na bývalý SSSR, tudíž na jeho nástupce Rusko. Už jen podle toho, kdo vstoupil 

a kdo vystoupil do/ ze Společnosti národů, je jasné, jaké kdo měl cíle. Že SSSR podepsalo 

dohodu Ribbentrop – Molotov, je dáno tím, že SSSR bylo v kleštích a bylo ochotno se v dané 

situaci spojit s kýmkoli, „třeba i s čertem“ = Německem. VB a Fr. vyloženě obracely pozornost 

Německa na východ – podporovaly německé drang nach Osten = tah na východ . Dočasné 

spojení SSSR, VB a USA, zemí s  absolutně rozdílným politickým a hospodářským systémem, 

bylo dáno okolnostmi. Bylo potřeba porazit fašistické Německo. Od roku 1942, kdy vzniká 



Velká trojka, jsou do války vtaženy všechny tyto země. 
 

 

Dějepis 9. A, B 

13. lekce 

Uspořádání poválečné Evropy 

1) Učivo najdeš na straně 76 – 77, najdeš tam časovou přímku, jak se vyvíjely události po 

skončení války v tehdejší m rozděleném světě. 

 

 2) Po každé válce se sejdou vítězové, aby jednali o sankcích s viníkem konfliktu a uzařeli 

sporné věci – třeba hranice států... Máte už v sešitě zapsáno, že se představitelé Velké trojky 

sešli už 1943 v Teheránu a 1945 před koncem války v Jaltě (můžeš si vygúglovat krásný 

zámeček Lastočkinoje gnězdo, kde se jednalo – nádhera). Opakovaně to byli Stalin, Roosevelt 

a Churchil. 

 Při posledním jednání ale dorazil nový prezident H. Truman (r. Zemřel), C. Attlee (nový 

premiér VB). Třetím byl Stalin (na obrázku v bílém). To, co dohodli v Postupimi (taky velmi 

půvabný zámeček blízko Berlína)je pro státy po válce klíčové a mělo by být neměnné, ať se 

to třeba dnes někomu líbí, nebo ne. Až bude zmínka o Benešových dekretech, vzpomeň si 

na závěry Postupimské dohody. JE TO DŮLEŽITÉ! 

Do sešitu si zapiš: 

 Uspořádání poválečné Evropy 

 1) Konference v Postupimi 
 Kdo – USA, VB,, SSSR ( Truman, Attlee, Stalin) 

 Kdy – červenec – srpen 1945 

 Výsledky jednání: 
 Jednání o N : 4D demilitarizace 

       decentralizace a demokratizace 

       demonopolizace 

       denacifikace 

 placení válečných reparací 

 potrestání válečných zločinců 

 hranice Polska stanoveny na řekách Odra a Nisa 

 vytvoření 4 okupačních pásem v Německu (pod dozorem USA, VB, Fr. a SSSR) 

 odsun Němců z Polska, Maďarska a ČSR 

 Na jednání v Postupimi byl Stalin zpraven o existenci atomové zbraně v USA 

 váleční zločinci byli souzeni v Norimberku (12 odsouzeno k trestu smrti) 

 Vznik OSN 

Proč vznikla? Řešení sporů jednáním, ne válka! 

Kdy? 1945 

Kdo? 51 států (i ČSR) Orgány OSN – Valné shromáždění 

     Rada bezpečnosti 

Sídlo: New York      

Zakládající dokument – Charta OSN 

Dnes: 200 členů 

 snaha o mírové řešení konfliktů 

 

 Po jednání v Postupimi se Velká trojka okamžitě rozpadá a začíná „rozdělený svět železnou 

oponou“. Stalin je nucen věnovat se vedle rekonstrukce země poničené válkou výzkumem 

jaderných zbraní. Začíná soupeření dvou absolutně odlišných systémů, tzv. studená válka. 



 

 
 

 


