
Dějepis 8. ročník – od 15. 4. do 30. 4. 2020 

Mgr. Petr Klička 

 

1. historický plakát na téma Národní obrození (případné odevzdání po návratu do školy) 

- nejlépe zvolit větší formát (př. A3) 

- zdobený nadpis (př. Národní obrození, vlastenecký boj Čechů…) 

- ve středu plakátu – základní informace (jen několik vět o tom, co je to Národní obrození) 

- plakát bude obsahovat obrázky a jejich stručný popis – př.: obrázek Josefa Kajetána Tyla a 

popis J. K. Tyl – český dramatik a spisovatel 

- náměty na obrázky: osobnosti (př.: Josef Dobrovský, J. K. Tyl, Josef Jungmann, František 

Palacký, B. Němcová, K. J. Erben, K. H. Mácha…) významné stavby (př. Stavovské divadlo, 

Národní muzeum…)  

 

2. Pokračovat v referátech (vybrat 1 téma) 

Náměty na další referáty: 

Pokyny k vypracování referátů: 

a) formát libovolný (word, powerpoint…) 

b) text – nejdůležitější údaje (narození, smrt, sňatek…) + důležitost v historii (př. Jan Žižka – 

husitský hejtman, vynikající stratég a vojevůdce…) 

c) obrázky (nejdůležitější obrázky pojící se s danou osobností – př. korunovace, svatba…) 

d) odkazy na zdroje (odkud jsem čerpal informace – knihy, webové stránky, časopisy…) 

 

Témata na další referáty: 

Baroko, rokoko, klasicismus, empír, secese, Rembrandt van Rijn, Moliére, Johann Sebastian 

Bach, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludvig van Beethoven, Alfons Mucha, 

Oliver Cromwell, Denis Diderot, Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Marie Terezie, Josef II., 

osvícenství… 

Otto von Bismarck, František Josef I., Alexander Bach, vznik Rakouska-Uherska (základní 

informace), James Watt, Robert Fulton, George Stephenson, František Palacký, František 

Ladislav Rieger, Josef Dobrovský, Josef Jungmann, Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír 

Erben, Božena Němcová, mladočeši, staročeši… 

Tomáš Garrigue Masaryk… 

 

Lze zvolit referát na jakékoliv téma, které spadá do probrané látky (sešit či učebnice). 



Mgr. Lucie Secká 

Dějepis 8.A 

Zadání na období 15. 4. – 30. 4. 

Viktoriánská Anglie a Francie císaře Napoleona III. (cesta Francie k republice) 

Sjednocení Itálie a Německa 

 Vyhledejte na internetu, v učebnici dějepisu nebo v jiných zdrojích řešení následujících zadání. 

Sami si zodpovězte otázky, nebo si řešení můžete zapisovat do pracovního listu nebo do sešitu 

dějepisu. 

Viktoriánská Anglie 

 Zamysli se nad pojmem „viktoriánská Anglie“, jaký je jeho odkaz pro dnešní dny, se kterou 

historickou osobností se pojí, které stavby a projekty s touto érou spojujeme? 

 Co je to parlamentní monarchie? 

 Co je to konzervatismus a liberalismus? Znáš tyto pojmy ze současné politiky? 

 

Francie císaře Napoleona III. 

 Zjisti, jaké byly příčiny, průběh a důsledky „krymské války“. Tento incident měl neblahé 

následky až do počátku 1. světové války, odvodil/a bys jaké? 

 Co to byla „pařížská komuna“? Jaké byly její důsledky? Můžeme ji dát do souvislosti 

s pozdějším vznikem ideologického hnutí komunismu? 

 Ve kterém roce se Francie stala republikou? 

 

Sjednocení Itálie 

 Kdo byly tyto historické osobnosti?: Viktor Emanuel II., Camillo Cavour, Guiseppe Garibaldi 

 Ve kterém roce bylo vyhlášeno italské království? 

 Ve kterém roce se hlavním městem sjednocené Itálie stal Řím? 

 

Sjednocení Německa 

 Co to znamená, když se řekne, že Německo bylo sjednocené „krví a železem“? 

 Kdo to byl Otto von Bismarck? 

 Dne 3. července 1866 se odehrála nejkrvavější bitva v historii českého území. U kterého 

města to bylo? Kdo proti komu zde stál? 

 Komu vyhlásilo Německo válku roku 1870? 

 Ve kterém roce bylo vyhlášeno německé císařství? Kdo se stal císařem? 

 


