
Dějepis 8. ročník – od 1. 6. do 12. 6. 2020 

 

POKRAČOVÁNÍ DOKUMENTŮ - Úkoly na následující období budou oddechové. 

Pokračujte ve sledování dokumentů 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 – pracovní 

listy z 1. a 5. období 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 – zadání na 6. období od 1. do 12. 6. 2020 

 

Milí osmáci! Protože vás na začátku 9. ročníku čeká velké dějepisné téma 1. světová válka, budeme se 

do konce června věnovat tomu, jak to v Evropě a v Českých zemích vypadalo před jejím vypuknutím. 

Vaším úkolem v tomto období je vyplnit pracovní list a odeslat mi jej na e-mail. 

 

Společnost a kultura před 1. světovou válkou 

Vyhledej informace k daným pojmům a vypiš je. U názvů uměleckých směrů uveď i jejich hlavní 

představitele a jedno jejich dílo. Na závěr spoj některé pojmy s fotografiemi. Můžeš také uvést, co 

(nebo kdo) je na nich znázorněno. 

 

secese ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

kubismus ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

surrealismus …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

impresionismus ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

expresionismus………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

biedermeier ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

              Měšťanská beseda v Plzni 

 

 



 „kavárenská kultura“ ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

hnutí Omladina ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

generace buřičů ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 

 

 

Na přelomu 19. a 20. století došlo i k takzvané vědecko-technické revoluci, během níž spatřila světlo 

světa řada nových vynálezů. Inspirativní pětiminutové video můžete zhlédnout na youtube.com – 

Jára Cimrman inspirující. 

 


