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DĚJEPIS – 8. ROČNÍK – TÝDEN OD 8.6. DO 12.6. 2020 

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

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

Minulý týden jsme dokončili kapitolku Změny ve způsobu života lidí a probrali jsme sjednocení 

Itálie. Tento týden se budeme věnovat sjednocení Německa a začneme probírat občanskou 

válku v USA. 

Ještě zasílám vyhodnocení testu z minulého týdne – Revoluční rok 1848 a druhá polovina 

19. století 

16, 15, 14. 13 – Skvělý výsledek. I toto historické období zvládáš na výbornou! 

12, 11, 10 – Velmi dobrý výsledek. I v této látce se dokážeš orientovat! 

9, 8, 7 – Dobrý výsledek. Některé události z této doby ti nejsou úplně cizí. 

6, 5, 4 – Slabý výsledek. Chtělo by to věnovat více pozornosti poznámkám. 

3, 2, 1, 0 – Velmi slabý výsledek.  

 

SJEDNOCENÍ NĚMECKA – učebnice str. 25–27 

• po roce 1848 se Německo nepodařilo sjednotit 

• o vedoucí postavení soupeřilo v Německu Prusko a Rakousko 

• vedoucí postavení získalo Prusko v čele s Otto von Bismarckem 

• roku 1834 byl zaveden jednotný vnitřní trh 

• Bismarck vedl tzv. politiku „cukru a biče“ 

• chtěl sjednotit Německo vojenskou silou – „železem a krví“  

• roku 1866 – prusko-rakouská válka =˃ porážka Rakouska u Hradce Králové 

• vytvořil se Severoněmecký spolek (22 států) v čele s Pruskem 

• v letech 1870-1871 probíhala prusko-francouzská válka =˃ Francie byla poražena 

(Napoleon III. byl zajat) 

• roku 1871 došlo ke sjednocení Německa =˃ vznik německého císařství 

 
Otto von Bismarck 

Proces sjednocování Německa 
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OBČANSKÁ VÁLKA V USA – učebnice str.32-35 

• v polovině 19- století žilo v USA cca 31 mil. lidí 

• do USA se stěhovaly miliony Evropanů 

• existovaly značné rozdíly mezi Severem a Jihem Unie 

• SEVER = průmyslová oblast 

• JIH = zemědělská oblast – plantážnictví  

• na Severu bylo zrušeno otroctví, rozvíjel se obchod s bavlnou 

• Jih se zadlužoval u severních obchodníků 

• došlo k rozporu mezi Severem a Jihem 

• Sever byl proti otroctví – to bylo příčinou zadlužování Jihu 

• proti otroctví byla také republikánská strana v čele s Abrahamem LINCOLNEM – 

roku 1860 se stal prezidentem USA 

• pro otroctví byla demokratická strana (hájila zájmy jižanů) 

• Jih se s tím nemohl smířit =˃ 11 států vytvořilo nový stát – tzv. Konfederaci s hlavním 

městem Richmondem  

• spor vyvrcholil v letech 1861-1865 válkou mezi Severem a Jihem 

• vojska severu zaútočila na jih, obklíčila Richmond =˃ dobyt 

VÝSLEDKY:  

1) rozhodující vliv získal sever 

2) zrušení otroctví 

3) zachována jednotnost 

4) USA se v krátké době staly nejvyspělejší velmocí světa 
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                                                             Mapa Unie a Konfederace 

 

ZDROJ:  

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

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sjednocen%C3%AD_N%C4%9Bmecka 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Americk%C3%A1_ob%C4%8Dansk%C3%A1_v%C3%A1lka 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sjednocen%C3%AD_N%C4%9Bmecka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Americk%C3%A1_ob%C4%8Dansk%C3%A1_v%C3%A1lka

