
SREDA, 8. 4. 2020:  Sodelovanje in nasprotje po drugi svetovni vojni in blokovsko razdeljen svet 

Uspešen/Uspešna boš, ko: 

 primerjaš sodelovanje in nasprotovanje po vojni, 

 navedeš naloge OZN, oceniš pomen delovanja te organizacije za sodelovanje v svetu ter sklepaš o 

njeni aktivnosti danes, 

 razložiš pojem HLADNA VOJNA in pojasniš okoliščine, zaradi katerih je prišlo do hladne vojne, 

 našteješ države članice vzhodnega in zahodnega bloka, 

 primerjaš  razlike v političnih, družbenih in gospodarskih značilnostih v času blokovske delitve,  

 ločiš med Trumanovo doktrino in Marshallovim načrtom ter pojasniš njun namen, 

 razložiš pojem NATO ter opišeš okoliščine, ki so povzročile nastanek NATA in Varšavskega pakta, 

 pojasniš pojem oboroževalna tekma in razložiš, kako je potekalo obroroževanje obeh strani. 

**************************************** 

1. Pozdravljen/a v 4. tednu pouka na daljavo. Za začetek sledi povezavi in si oglej posnetek, ki sem ga 

pripravila zate: https://www.youtube.com/watch?v=ybJmohX1kvg  

2. V zvezek zapiši naslov: SODELOVANJE IN NASPROTJE PO 2. SVETOVNI VOJNI. Ob posnetku in učbeniku 

STR. 51 – 54 pisno odgovori na sledeča vprašanja. Odgovore po vrstni zapisuj v zvezek, nastal bo zapis 

ključnih informacij današnje teme. 

SODELOVANJE IN NASPROTJE PO 2. SVETOVNI VOJNI 

1. Organizacija združenih narodov = OZN: 

 Kdaj je nastala OZN? 

 Kje je njen sedež? 

 Katere so naloge OZN? 

 S pomočjo katerih organov in organizacij OZN izpolnjuje svoje naloge? 

2. Zakaj se je nasprotje med SZ in ZDA po vojni poglobilo? Zakaj je namesto sodelovanja 

prevladalo nasprotje? 

3. Razloži pojem HLADNA VOJNA. 

4. V čem je bil pomen ameriške pomoči evropskim državam? 

5. Kaj je NATO in kaj VARŠAVSKI PAKT? 

6. Opiši značilnosti tekme v oboroževanju. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ybJmohX1kvg


3. Za boljše razumevanje si lahko ogledaš še kratke filmčke o OZN, hladni vojni in NATO: 

1. OZN: https://www.youtube.com/watch?v=qcQEFCSjdF8  

2. HLADNA VOJNA: https://www.youtube.com/watch?v=K8-HcirKN60  

3. NATO: https://www.youtube.com/watch?v=goBDhaC-7DU  

 

Svoj zapis v zvezku fotografiraj in mi ga najkasneje do petka zvečer pošlji na elektronski 

naslov suza.kosec@gmail.com! 
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