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DĚJEPIS – 8. ROČNÍK  

Zdravím všechny své žáky a posílám třetí várku úkolů. Pevně doufám, že jste si přepsali 

poznámky. Velkou pochvalu ode mě mají samozřejmě všichni ti, kteří zaslali referáty. 

Pro tento týden (23.3. – 27.3. 2020) zasílám nové poznámky k přepsání. Preferuji přepisování 

poznámek ručně do sešitu. Tímto způsobem se totiž danou látku i učíte. Pokud se rozhodnete 

poznámky si vytisknout a nalepit do sešitu, je to vaše rozhodnutí a já ho budu akceptovat. 

Obrázky a mapky u jednotlivých poznámek slouží jako doplňující informace, abyste věděli o 

kom, resp. o čem je řeč. V sešitě být samozřejmě nemusí.  

Další úkol pro tento týden vám nezadávám, prostor pro referáty zůstává samozřejmě volný.  

Prosím ještě o trpělivost se zpětnou vazbou. Někteří z vás již vyhodnocení předchozích 

úkolů mají, někteří ještě ne. Vše dokontroluji a dám vědět emailem.  

Při tvorbě referátů se vyhněte kopírování textů z internetu. Použitý text se pokuste 

přeformulovat a vybírejte jen to nejdůležitější + nějaké zajímavosti navíc. Vypracované referáty 

mi zasílejte na email reditel@zskasejovice.cz stejným způsobem, jako předchozí úkoly.  

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

 

Přeji všem zdárné splnění úkolů, hodně zdraví a energie.  

 

Mgr. Štěpánka Löffelmannová 

mailto:reditel@zskasejovice.cz
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POZOR!!! U UČEBNICE SE JEDNÁ O DRUHÝ DÍL!!! 

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

SVĚT V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOLETÍ – učebnice, II. díl str. 19 – 21 

• hospodářským tahounem Evropy byla Anglie 

• průmyslová revoluce se později rozšířila i do dalších zemí (Francie, Belgie…) 

• revoluce v průmyslu =˃ strojová výroba, využití parního stroje 

• revoluce v dopravě =˃ počátky železniční dopravy (uplatnění páry), byla sestrojena 

první parní lokomotiva (George Stephenson) 

         =˃ modernizace lodní dopravy, sestrojení první parníku (Robert 

Fulton, parník Clemens) 

• revoluce v zemědělství 

• postupné stěhování obyvatel z venkova do měst 

ROZVOJ VĚDECKÉHO POZNÁNÍ – učebnice str. 22 - 23 

• rozvoj přírodních věd 

✓ FYZIKA – termodynamika, elektřina, magnetismus 

✓ představitelé: Luigi GALVANI 

Alessandro VOLT 

André AMPÉRE 

George OHM 

✓ MATEMATIKA  

✓ představitelé: Bernardo BOLZANO  

✓ CHEMIE 

✓ představitelé: Louis PASTEUR 

✓ BIOLOGIE  

✓ představitelé: Charles DARWIN – autor evoluční (vývojové) teorie 

Johann Gregor MENDEL – zabýval se dědičností 

(genetikou) 

Jan Evangelista PURKYNĚ 

                                                                 

Charles Darwin                                                    Johann Gregor Mendel                       Jan Evangelista Purkyně 

Zdroj obrázků:  

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

https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=246 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Evangelista_Purkyn%C4%9B 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=246
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Evangelista_Purkyn%C4%9B

