
Mgr. Petr Klička 

Dějepis 8. ročník – od 15. 06. do 26. 06. 2020 

 

UČEBNICE PRO ODEVZDÁNÍ: 

Učebnice Dějepis pro 8. ročník SPN 

(je možné, že se učebnice nechávaly ve skříni ve třídě) 

 

POKRAČOVÁNÍ DOKUMENTŮ - Úkoly na následující (a zároveň poslední) 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Zadání Dějepis 8. A – od 15. 6. 2020 

 

Milí osmáci,  

stejně jako budete odevzdávat učebnice z ostatních předmětů, je potřeba připravit si k odevzdání i 

učebnici z dějepisu. Prosím, aby byla učebnice podepsána i na konci školního roku (jako si je 

podepisujete na začátku) a zapsán její stav a abyste vygumovali případné vpisky a poznámky. Pokud 

to učebnice potřebuje, slepte ji. Odevzdávání všech učebnic proběhne ve čtvrtek 18. 6. 2020 podle 

rozpisu, který se dozvíte od tř. učitelů. Pokud má někdo náááhodou ještě učebnici ve třídě ve skříni, 

vyzvedne si ji a podepíše také ve čtvrtek po domluvě s p. třídní učitelkou. 

Na poslední období již nebudete dostávat žádný úkol, který byste posléze odevzdávali. Opakujte si 

probrané učivo, rozvíjejte své znalosti o historickém období, které vás zajímá, sledujte v televizi a na 

internetu dokumenty, navštivte některé muzeum atd. 

Na začátku 9. ročníku vás čeká velké téma 1. světová válka. Kdo by chtěl do tajů této významné 

historické etapy 20. století částečně proniknout již nyní, může zhlédnout na www.youtube.com 

šestidílný cyklus 1. světová válka v barvě. 

 


