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Vzdělávací materiál je určen pro výuku reálií anglicky
mluvících zemí ve 2.-4. ročníku vyššího gymnázia při
přípravě na maturitu. Odborná prezentace podporuje výklad
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Vzdělávací materiál vytvořen v rámci projektu
Sportovní gymnázium - škola 21. století

It was a state of political and military tension between powers in
the Western Bloc, dominated by the USA with NATO, and powers
in the Eastern Bloc, dominated by the Soviet Union and the Warsaw
Pact.
The Space Race – 1950s and 1960s
The competition between the USA and the Soviet Union trying to dominate the
exploration of space.

Cuban Missile Crisis
The crisis between the USA and the Soviet Union brought the world to the brink
of nuclear war in October 1962, because the two major powers were possessing
nuclear weapons.

Ronald Reagan (1911-2004) He became a popular two-term president
who negotiated a nuclear arms reduction agreement with the Soviet Union and
helped to bring a quicker end to the Cold War.
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Cuban Missile Crisis was a 14-day
confrontation between the Soviet Union
and Cuba on one side, and the United
States on the other. It was one of the
major confrontations of the Cold War
which could turn into a nuclear conflict.
The problem started after the revolution
in Cuba, provocative political moves of
the USA and placing Soviet nuclear
missiles in Cuba.
The maximum territorial extent of
countries in the world under Soviet
influence, after the Cuban Revolution
of 1959.

The confrontation ended when Kennedy
and the United Nations Secretary reached
an agreement with the Soviets.
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 What was the Cold War like?
 Why was the Cuban Missile Crisis?
 When and why did the problem start?
 How long did it last?
 How did the confrontation end?
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