
Blokovska razdelitev sveta in krizna žarišča 

NAVODILA ZA DELO: s pomočjo spodnjega postopka na spletu poišči gradivo Blokovska razdelitev sveta 

in krizna žarišča ter v zvezek reši naloge. 

Postopek: 

- na namizju poišči brskalnik (npr. Internet Explorer, Google Chrome), ga odpri in v iskalnik (npr. 

Google, Najdi.si) vtipkaj naslov Kartografija v učni snovi osnovne šole, 

- klikni na prvo izmed najdenih strani, 

- na desni strani pod naslovom Zgodovina poišči naslov Blokovska razdelitev sveta in krizna žarišča 

in klikni nanj, 

- na desni strani vidiš imena poglavij, ki ti bodo v pomoč pri reševanju nalog - odpreš jih tako, da 

klikneš na posamezen naslov (ob približanju miške se modro obarva), 

- na prvotno stran se vrneš tako, da klikneš Vrni se nazaj na celo stran (desno zgoraj). 
 

1. Katero obdobje imenujemo hladna vojna in kaj je zanj značilno? 

2. Zakaj ni prišlo do vojaškega spopada med zahodnim in vzhodnim blokom? 

3. Zakaj se je začela hladna vojna? 

4. Oglej si karikaturi, ki prikazujeta rivalstvo med ZDA in SZ. Kaj lahko iz njiju sklepaš o odnosu med 

SZ in ZDA? 

5. Kako si je Sovjetska zveza pridobila vodilno vlogo v vzhodnem bloku? 

6. Kaj je bilo značilno za države vzhodnega bloka? 

7. Kako so se na tak razvoj odzvale ZDA? 

8. Navedi 5 zaveznic SZ in 5 zaveznic ZDA.  

9. Kaj je železna zavesa? 

10. Razmisli in zapiši, kako je železna zavesa vplivala na življenje ljudi v Evropi. 

11. Zakaj se je zahod vojaško povezoval? 

12. Trumanova doktrina – namen načrta in osnova doktrine. 

13. Navedi 3 države, ki so prejele največ pomoči. 

14. Utemelji, zakaj so ravno te države prejele največ pomoči. 

15. Kaj je NATO in kdaj je bil ustanovljen? 

16. Navedi ustanoviteljice EGS. Kateri pogoj je moral biti izpolnjen, da je zveza lahko nastala? 

17. Kako se je povezal vzhod? 

18. Kaj je značilno za proces dekolonizacije? 

19. Zakaj je nastalo gibanje neuvrščenih in kje je bila prva konferenca? 

20. Oglej si grafe, ki prikazujejo oboroževalno tekmo (podatki o izdatkih za obrambo, število vojakov, 

tankov …). Kaj iz njih ugotoviš?  

21. Nemško vprašanje – navedi problem in njegovo reševanje. 

22. Navedi krizna žarišča v svetu.  

23. Kaj je rdeči telefon? 


