Pracovní list – Atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho
A tak je potřeba zabít prezidenta?
I. a – Kdo by mohl chtít zavraždit současného prezidenta USA?
Jaké by k tomu mohl mít motivy?
I. b – Přečtěte si texty a hledejte souvislosti mezi atentátem a obdobím, kdy byl čin spáchán:
Abraham Lincoln (zemřel 15. dubna 1865), původně právník, ale vykonával také lecjaká jiná
povolání (tesař, pošťák) byl 16. prezidentem USA v letech 1861 – 1865 a prvním prezidentem z
řad Republikánské strany. Jeho zvolení vedlo k vypuknutí občanské války v USA. Za americké
občanské války vedl severní státy. Krátce po kapitulaci Jihu v roce 1864 byl znovu zvolen
prezidentem. V divadle jej smrtelně zranil jižanský fanatik.
James Abram Garfield (zemřel 19. září 1881) ze státu Ohio byl zvolen 20. prezidentem
Spojených států. Ve funkci prezidenta strávil pouhých šest měsíců a 15 dnů. Ačkoliv nebyl
voják, byl profesorem klasických jazyků, dokázal po vypuknutí občanské války jako dobrovolník
zorganizovat pěší pluk vojsk Unie. V těžkých bitvách to dotáhl až na generála. Po atentátu (byl
zasažen dvěma ranami z revolveru) poměrně dlouho zápasil o život, nakonec podlehl infekci.
Atentátníkem byl právník, který podporoval druhé křídlo republikánů.
William McKinley (zemřel 14. září 1901) byl 25. prezident Spojených států. Podobně jako
Garfield i McKinley pocházel ze státu Ohio, kde působil jako advokát a čtyři roky byl
guvernérem. Jako dobrovolník se rovněž zúčastnil občanské války, vyznamenal se v celé řadě
bitev a skončil v hodnosti majora. V listopadu 1896 vyhrál prezidentské volby za
Republikánskou stranu a v roce 1900 tento úspěch zopakoval. Byl zavražděn anarchistou a v
úřadu ho nahradil Theodore Roosevelt.
John Fitzgerald Kennedy (zemřel 22. listopadu 1963) byl 35. prezidentem USA v letech 1961–
1963. Syn z milionářské rodiny irského původu, absolvent dvou univerzit (Harvard a Londýn).
Hrdina z bojů v Pacifiku za 2. světové války, jenž po dlouhé plavbě v moři sám zachránil těžce
raněného námořníka. A konečně nejmladší prezident v dějinách USA, člen Demokratické
strany, katolík, obdivovatel herečky Marilyn Monroe. Zavražděn byl za návštěvy v texaském
Dallasu dne 22. listopadu 1963.
I. c – Navrhněte hypotézy důvodů, které mohly vést k zavraždění Kennedyho

II. Sledování filmu
III. Po skončení filmu:
III. a - Napište si jakékoliv poznámky, otázky, které vás během sledování filmu napadly:
III. b - Které hypotézy byly potvrzeny filmem?

III. c – Které okolnosti atentátu a jeho vyšetřování považujete za podezřelé?

III. d – Kterým částem dokumentu naprosto věříte a které považujete za problematické?

III. e – Doplňte tabulku
Oběť
Místo, datum
Vražedný nástroj
Okolnosti vraždy
Motiv činu
Vrah
Vyšetřování
Rozsudek
Poznámky

John Kennedy

IV. Napište poznámky libovolnou formou k jednomu vybranému tématu
a) Může atentát na prezidenta změnit USA, svět?
b) Může atentát změnit USA?
c) Může atentát změnit svět?

