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ZEMĚPIS 

Do sešitu: 

Politická a hospodářská seskupení států světa, mezinárodní organizace 

Důvodem vytváření je především pocit, že lidé patří do nějaké skupiny svých bližních, 

se kterými mají společné zájmy, práci, nebo kde se cítí bezpečněji. 

Mezinárodní organizace 

Organizace spojených národů (anglicky United Nations), zkráceně OSN (UN), je mezinárodní 

organizace, jejímiž členy jsou všechny uznávané státy světa vyjma Vatikánu a Palestiny  

 Vznik26. června 1945 – oficiálně 24. října 1945 

 Mezi 50 zakládajícími členy OSN bylo i tehdejší Československo.  

 Sídlo New York, USA 

 Hlavní orgán Rada bezpečnosti, Valné shromáždění 

 Jazyk angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština + italština 
a němčina (neoficiální jazyky) 

Po 1. světové válce 

Evropské státy, jejichž ekonomiky se během konfliktu přeorientovaly na podporu válečného 

průmyslu, byly válkou hospodářsky vyčerpány a vedoucí postavení ve světě získaly Spojené 

státy americké.  
USA se staly hlavní světovou mocností a prezident Wilson se v roce 1919 zasadil  
o vznik Společnosti národů. Cílem této světové mezinárodní organizace se sídlem v Ženevě bylo 
zajistit mír a spolupráci národů a řešení vzájemných sporů jednáním.  
Zvlášť v západní Evropě se v reakci na válku rozšířil politický pacifismus. To se projevilo  
ve snahách některých států o uzavření dohod zaručujících vzájemné odzbrojení,  
v dojednaném Ženevském protokolu odmítajícím užití chemických a biologických zbraní nebo 
podpisem Briand-Kellogova paktu, který vylučoval válku jako prostředek k řešení 
mezinárodních sporů. Pacifismus se pak ve 30. letech projevil v politice appeasementu. 
V politologii se tak označuje politicko-vojenská strategie ústupků, zmírňování a tolerance  
i za cenu nevýhodné nebo ponížené situace. Právě Mnichovská dohoda z roku 1938 
(Československo muselo odstoupit od svých pohraničních oblastí) je považována za hlavní 
ukázku. Kromě Společnosti národů byla po válce založena i Mezinárodní organizace práce  
a smírčí soud v Haagu. Společnost národů selhala. 
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PŘÍRODOPIS 

OPAKOVÁNÍ – GEOLOGICKÉ DĚJE 

a) Sopečná činnost 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2061 

b) Sopka 1 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2059 

c) Sopka 2 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2060 

 

CHEMIE 

PLASTY  

- žáci si opíší, nebo vytisknou a nalepí, do sešitu níže uvedený text (zápis do sešitu) 

- text doplní ještě o zástupce plastů: PE, PVC, PS (vlastnosti a využití) – uč. str. 48  

 

PLASTY 

- Organické látky, které vznikají reakcemi, kdy z malých molekul výchozích látek vznikají 

makromolekuly produktu. 

- Typ reakce = POLYMERACE, kdy z MONOMERŮ → POLYMERY. 

- Př.: Plast polyethylen → POLY = mnoho → v chemických reakcích označováno jako n. 

   nCH2 = CH2 → [-CH2 – CH2-]n 
           ethen = (ethylen) → polyethylen (PE) 
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