
ZEMĚPIS – 9. třída

týden od 15. 6. - 19. 6. 2020

Zdravím deváťáky!

Posílám poznámky z kolonialismu a politických a vojenských organizací. Zapište

si je, prosím, do sešitů nebo vytiskněte. Můžete si o nich také přečíst v učebnici na 

stranách 24 – 26 a 29 – 31, zároveň si i prohlédnout mapky a obrázky k daným 

tématům. 

Ještě pro vás mám poslední jednoduchý úkol tohoto roku. Spojte loga organizací 

OSN se zkratkou a doplňte jejich název. Buď vyfoťte nebo si očíslujte loga (jak 

jdou za sebou), připište název organizace a pošlete mi na e-mail nejpozději do 19. 6. 

2020. 

                     Přeji  pohodový týden.       

Jitka Matasová



Kolonialismus

– vychází z kolonizace (osídlování nového území), souvisí s rozšiřováním 

svrchovanosti státu na jiné oblasti, přispěl k současné podobě politické 

mapy světa

– kolonie – nesuverénní, plně závislé na koloniální mocnosti, pro kterou 

jsou zdrojem nerostných surovin, levné pracovní síly a odbytištěm 

výrobků

– koloniální mocnosti – Velká Británie, Francie, Španělsko, Portugalsko,   

Nizozemsko, Belgie, Německo

– dekolonizace = proces, díky němuž kolonie získávaly samostatnost na 

                          mateřské zemi

                      -  po 2. světové válce až do 70. let 20. století (1947 – Indie

                         dříve pod Velkou Británií, 1949 – Indonésie dříve pod 

                         Nizozemskem, 1960 - „rok Afriky“- samostatnost 20 zemí

                      → změna mapy světa (kolem 200 států, desítky závislých  

                           území) – její podoba není definitivní

Politické a vojenské organizace

OSN (= Organizace spojených národů)

– k organizacím spadajícím k OSN patří:

UNESCO 

FAO 

WHO 

    UNICEF 

UNIDO 



NATO (= Severoatlantická aliance)

– největší vojenské seskupení států světa

– 4. 4. 1949, sídlí v Bruselu

– při útoku na jakýkoliv členský stát bude

tento útok považován za napadení všech

členských států a ty pak podniknou protiopatření proti útočícímu státu

– ČR členem od roku 1999

– neutrální = státy, které nejsou členy vojenských organizací

členské státy OSN

logo Nato


