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DĚJEPIS – 8. ROČNÍK – TÝDEN OD 1.6. DO 5.6. 2020 

POZOR!!! U UČEBNICE SE JEDNÁ O TŘETÍ DÍL!!! 

PROČTI SI DANOU LÁTKU V UČEBNICI A PŘEPIŠ SI POZNÁMKY DO SEŠITU! 

Minulý týden jsme se věnovali rozmachu průmyslové revoluce a začali probírat kapitolku 

Změny ve způsobu života lidí. V té budeme tento týden pokračovat a přejdeme k vytvoření 

sjednocení Itálie. 

Dalším úkolem je vyřešit online test, který je věnován revolučnímu roku 1848 a druhé 

polovině 19. století v Evropě. Pročti si znovu poznámky v sešitě, popř. v učebnici a dej se do 

vyplňování! Test vyřeš do neděle 7.6. 2020 

ODKAZ NA ONLINE KVÍZ:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9AecT1S6-YksResNip-L44Fob_RBSje-

l4o2lyNFWkKFY1w/viewform 

 

ZMĚNY VE ZPŮSOBU ŽIVOTA LIDÍ – pokračování - učebnice str. 22–24 

ARCHITEKTURA 

• uplatňují se nové stavební materiály – železo, litina, ocel, sklo, železobeton 

• dochází k modernizaci měst 

KRITICKÝ REALISMUS 

• představuje směr druhé poloviny 19. století 

• zachycuje reálný obraz vztahů mezi lidmi v tehdejší společnosti 

• kritický realismus se projevoval v:  

a) malířství 

představitelé: Gustav Courbet, Honoré Daumier 

b) literatuře 

představitelé: Honoré de Balzac, Charles Dickens 

ruští spisovatelé: Nikolaj Vasilijevič Gogol, Lev Nikolajevič Tolstoj, Fjodor 

Michailovič Dostojevskij 

c) hudbě 

představitelé: Richard Wagner, Guiseppe Verde 

SJEDNOCENÍ ITÁLIE 

• roku 1848 se Itálii nepodařilo sjednotit 

• rozdrobenost země bránila jejímu hospodářskému rozvoji 

• nejvyspělejší bylo sardinské království  

• ministerský předseda Camillo Cavour usiloval o osvobození severní Itálie od nadvlády 

Rakouska 

• roku 1859 zvítězil za pomoci Francie nad Rakouskem =˃ k sardinskému království byla 

připojena severní a později střední Itálie 

• na sjednocení Itálie měl podíl Guiseppe Garibaldi 

• roku 1860 vypuklo povstání rolníků na Sicílii 

• za pomoci G. Garibaldiho povstání zvítězilo =˃ byl osvobozen jih Itálie 

• roku 1861 vzniklo ITALSKÉ KRÁLOVSTVÍ v čele s Viktorem Emanuelem  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9AecT1S6-YksResNip-L44Fob_RBSje-l4o2lyNFWkKFY1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9AecT1S6-YksResNip-L44Fob_RBSje-l4o2lyNFWkKFY1w/viewform
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• v letech 1866 – 1870 – dokončení sjednocení Itálie (Benátsko, papežský stát s Římem) 

           

ZDROJ:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Risorgimento 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Risorgimento

