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Pracovní listy k výstavě 
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ



1 
Co je podle tebe válka a co všechno si s ní spojuješ? 
Napiš slova a slovní spojení, která tě jako první napadnou. 

2
Vyhledej v expozici dioráma dobytí Mexika. 
Pozorně se podívej na oděv, vybavení a výstroj španělských vojáků 
i aztéckých bojovníků a zkus je popsat. Pomohou ti ilustrace níže.

3
Zamysli se na tím, proč byl navzdory početní i technologické převaze 
evropských útočníků odpor Aztéků při dobývání jejich říše tak efektivní 
a pro jejich soky „nečekaný“?



4
Vysvětli pojmy rituál, trofej a amulet. 
Každý pojem spoj s předmětem z výstavy, který s ním souvisí.

rituáltrofejamulet

5
Zasahovala válka jen do života mužů, nebo ovlivňovala celou společnost? 
Popiš jak.

6
Najdi ve výstavě zbraně, které používaly děti a ženy. Vysvětli, k čemu se používaly 
a jak a čím se tyto zbraně lišily od těch určených pro muže?

dětské zbraně ženské zbraně



7
Co má společného indiánská náčelnická čelenka s moderní vojenskou 
uniformou? Víš, k jakému účelu tyto předměty slouží? Co odrážejí?

Fidel Castro náčelník indiánského kmene

8
Zbraně se podle způsobu užití dělí na zbraně určené pro boj na dálku a na blízko. 
Rozhlédni se v expozici a najdi příklady obou těchto typů. Svá zjištění zde zapiš.

boj na blízko boj na dálku

9
Vyřeš přesmyčku a odhal, jaký starověký 
vynález z Číny způsobil revoluci ve válčení.



10
Poznej výzbroj samurajského bojovníka.
Přiřaď ke každé části číslo správného názvu.

1 – helma / 2 – brnění / 3 – katana a wakizaši (velký a malý meč) / 4 – dýka tantó
5 – naginata (ratiště s čepelí) / 6 – luk / 7 – tradiční oděv hitare / 8 – waradži (sandály ze svazků slámy)
9 – tabi (ponožky na dva prsty) / 10 – mino (slaměná pláštěnka)

Jak měla samurajská zbroj a maska působit na protivníka?

11
Prohlédni si japonský paraván a příběh na něm 
vyobrazený. K jeho porozumění ti pomohou i popisky. 
Poté zkus vysvětlit, proč válka bývá tak často
připomínána, oslavována nebo umělecky ztvárněna.



12
Porovnej tyto exponáty a materiály, ze kterých jsou vyrobeny.
Zamysli se nad tím, co to vypovídá o době, místě a kultuře, ze kterých pocházejí?

13
Sport i hry, jako například šachy, rozvíjejí mnoho užitečných 
vlastností, které jsou ku prospěchu při přípravě na válku 
i v běžném životě. Zamysli se a vyjmenuj některé z nich.



14
Jaké byly a jsou příčiny válečných konfliktů? 
Zkus jich vymyslet co nejvíce.

15
Jaké důsledky může mít válka? Šipkou rozděl uvedené důsledky 
na pozitivní a negativní a na prázdná místa doplň vlastní.

pozitivní 
důsledek

negativní
důsledek

technologický pokrok
dopady na vzdělání

hlad a nemoci
ničení kulturního dědictví

rovnoprávnost žen
získání území

otroctví
zločiny proti lidskosti

dopady na hospodářství a infrastrukturu
válečná kořist
ztráta území

nové vynálezy napříč obory
dopad na životní prostředí

rozvoj lékařské vědy

16
Může být mír trvalý?
Podívej se na další stranu a napiš svůj názor.
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 1975   2002  Občanská válka v Angole

 1976   2005  Povstání v indonéském Acehu

 1978   současnost  Turecko-kurdský konflikt

 1983   2009  Občanská válka na Sri Lance

 1983   2005   Druhá občanská válka v Súdánu

 1988   1994  První válka o Náhorní Karabach

 1990   1991  Válka v Zálivu

 1990   1993  Občanská válka ve Rwandě

 1990   1995  Povstání Tuaregů

 1991     Povstání v Iráku

 1991     Slovinská válka o nezávislost 

 1991   1992  Válka v Jižní Osetii

 1991   1993  Občanská válka v Gruzii

 1991   1994  Džibutská občanská válka

 1991   1995  Chorvatská válka o nezávislost

 1991   2002  Občanská válka v Sierra Leone

 1991   2002  Občanská válka v Alžíru

 1991   současnost  Občanská válka v Somálsku

 1992     Válka ve východním Prigorodném

 1992     Válka v Podněstří 

 1992   1993  Válka v Abcházii 

 1992   1995  Bosenská válka

 1992   1996  Občanská válka v Afghánistánu

 1992   1997  Občanská válka v Tádžikistánu

 1993    Ruská ústavní krize

 1993   1994  Občanská válka v Republice Kongo

 1993   2005  Občanská válka v Burundi

 1994     Občanská válka v Jemenu 

 1994     Povstání Zapatista

 1994   současnost  Konflikt v Chiapasu 

 1994   1996  První čečenská válka

 1994   1997  Válka v iráckém Kurdistánu

 1994   1999  Válka v Caprivi 

 1994   2018  Povstání v Ogadenu

 1995     Konflikt o Haníšské ostrovy

 1995     Válka na řece Cenepa

 1995   2018  povstání v Afaru 

 1996   1997  První válka v Kongu

 1996   2001  Občanská válka v Afghánistánu

 1996   2006  Občanská válka v Nepálu

 1997     Občanská válka v Albánii

 1997   1999  Občanská válka v Republice Kongo

 1998     Válka v Abcházii

 1998   1999  Válka v Kosovu

 1998   1999  Občanská válka v Guinea-Bissau

 1998   2000  Eritrejsko-etiopská válka

 1998   2003  Druhá válka v Kongu

 1999     Válka v Dagestánu

 1999     Kárgilská válka

 1999   2000  Druhá čečenská válka 

 1999   2003  Druhá občanská válka v Libérii 

 2000     Válka mezi Ugandou a Rwandou 

 2000   2005  Druhá intifáda 

 2001     Konflikt v Makedonii  

 2001   současnost  Válka v Afghánistánu

 2002   2007  První občanská válka v Pobřeží slonoviny

 2003   současnost  Válka v Dárfúru

 2003   současnost  Válka v deltě Nigeru

 2003   současnost  Válka v Iráku

 2004   současnost  Válka v severozápadním Pákistánu

 2004   současnost  Konflikt v Kivu 

 2004   2014  Povstání Houthi v Jemenu

 2005   současnost  Povstání EPP v Paraguayi 

 2005   2010  Občanská válka v Čadu 

 2006     Druhá libanonská válka

 2007     Válka v severním Libabonu 

 2007 2009  Tuaregská rebelie

 2008     Válka v Jižní Osetii

 2008     Invaze na Anjouan

 2008   2009  Válka v Gaze

 2009   současnost  Konflikt v Bakassi 

 2009   současnost  Povstání Boko Haram

 2009   2014  Povstání v Jižním Jemenu  

 2010   2011  Druhá občanská válka v Pobřeží slonoviny

 2011     První občanská válka v Libyi 

 2011   současnost  Povstání na Sinajském poloostrově

 2011   současnost  Občanská válka v Sýrii 

 2012   současnost  Občanská válka ve Středoafrické republice 

 2012   současnost  Válka v Mali

 2012   2013  Povstání M23 v Demokratické republice Kongo

 2013   současnost  Občanská válka v Jižním Súdánu

 2014     Boje v Gaze

 2014   současnost  Občanská válka na východě Ukrajiny 

 2014   současnost  Druhá občanská válka v Libyi 

 2014   současnost  Občanská válka v Jemenu

 2014   2019  Válka proti Islámskému státu 

 2016     Konflikt na Náhorním Karabachu 

 2016   současnost  Povstání Kamwina Nsapu  

 2017   současnost  Povstání v Cabo Delgado 

 2018     Boje v Gaze 

 2018     Pohraniční boje mezi Arménii a Ázerbájdžánem 

 2020     Střety na čínsko-indické hranici 

 2020     Válka v Náhorním Karabachu

 2020   současnost  Konflikt v Tigraji

 2020   současnost  Povstání v západním Togolandu 

 2020   2021  Boje na Západní Sahaře

 2020   2021  Boje mezi Etiopií a Súdánem


