
Mgr. Petr Klička 

Dějepis 8. ročník – od 4. 5. do 15. 5. 2020 

 

Úkoly na následující období budou oddechové. Abych neustále nezadával jen úkoly, máte zde 

návrhy na dokumenty z dějepisu pro 8. ročník. 

 

Česká televize -> kategorie EDU -> předmět DĚJEPIS -> 2. stupeň ZŠ -> kategorie 

NOVOVĚK (světové nebo české dějiny) 

 

Odkaz: https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/dejepis?stupen=2-stupen-zs&tema=novovek-

svetove-dejiny_novovek-ceske-dejiny  

 

Jedná se o webové stránky České televize s výukovými pořady pro ZŠ a SŠ. 

 

Je zde mnoho videí, z nichž některá jsou dokumentární a některá spíše zábavná. Vyberte si 

videa podle toho, co se vám líbí a co vás zajímá. 

 

Délku vybraných videí přizpůsobte výuce: 

Například 2 – 3 delší videa (okolo 25 minut) nebo 5 – 6 kratších videí (okolo 10 – 11 minut) 

 

Důležité! 

Využijte tohoto volnějšího období k dokončení úkolů, které jste zatím neudělali – př. pracovní 

listy a referáty. 

Zároveň můžete poslat i úkoly, které byly původně zamýšleny pro odevzdání až ve škole – př. 

časovou osu nebo plakát Národní obrození. Stačí je vyfotit (pokud je máte na papíře) nebo 

poslat v elektronické podobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/dejepis?stupen=2-stupen-zs&tema=novovek-svetove-dejiny_novovek-ceske-dejiny
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/dejepis?stupen=2-stupen-zs&tema=novovek-svetove-dejiny_novovek-ceske-dejiny


Mgr. Lucie Secká 

Dějepis – 8.A – období 4. – 15. 5. 2020 

 

Habsburská monarchie a české země v druhé polovině 19. století 

Vypracovat referát na téma z daného historického období a poté zaslat na e-mail vyučující dějepisu. 

Témata: 

Alexandr Bach a Bachův absolutismus 

Bitva u Hradce Králové 1866 – nejkrvavější bitva na území českých zemí 

Vznik Rakousko-Uherska 1867 

Rakouský císař František Josef I. 

Císařovna „Sisi“ 

František Palacký 

František Ladislav Rieger 

Jan Neruda 

Karolína Světlá 

Bedřich Smetana 

Josef Mánes 

Národní divadlo 

Mladočeši a staročeši 

Tomáš Garrigue Masaryk 

Hilsnerova aféra aneb „hilsneriáda“ 

Pokyny k vypracování: 

- referát bude vždy obsahovat základní a důležité informace o dané hist. osobnosti, události 

atd. 

- možnost vypracovat jej ve dvojici 

- rozsah: v programu Word aspoň 1 strana A4 (1,5 strany v sešitě), možnost zpracování i 

v programu Power Point 

- referát bude vypracován srozumitelně v souvislých větách 

- přiložit minimálně 1 obrázek (kdo bude zpracovávat na počítači) 

- zdroje informací: učebnice, internetové portály, knihy, encyklopedie apod. 

 


