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DĚJEPIS – 8. ROČNÍK  

Zdravím všechny své žáky a posílám první várku úkolů z dějepisu. Předně vás prosím o 

důkladné přepisování poznámek, kterými vás budu průběžně zásobovat. 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.  

Dále vám budu zadávat úkoly s jasnými pokyny k vypracování. U úkolů bude vždy uvedeno, 

do kdy je máte vypracovat. Dále u jednotlivých úkolů bude napsáno, jestli budou 

klasifikovány či jakým jiným způsobem budou hodnoceny.  

Veškeré úkoly budou koncipovány tak, aby vám k vypracování postačovaly poznámky ze 

sešitu a text v učebnici. Samozřejmě můžete využívat i další informační zdroje – internet, 

encyklopedie apod.  

Vypracované úkoly mi zasílejte na adresu reditel@zskasejovice.cz. Úkoly 

vypracujte nejlépe ve Wordu či jiném textovém editoru, popř. napište ručně do sešitu či na 

papír, vyfoťte a pošlete jako přílohu (obrázek) emailem.  

Berte to, jako když se učíte ve škole, zbytečně nic nepodceňujte, čas na to máte, nemáte totiž 

prázdniny. Toto je alternativní forma výuky v době tzv. nouzového stavu.  

V případě, že vám bude něco nejasné nebo budete mít s vypracováním úkolů nějaký problém, 

tak mi napište. V rámci svých možností s vámi vše zkonzultuji.  

Referáty zadané ve škole zůstávají v platnosti. Vypracované posílejte na výše uvedený email. 

Vyhněte se kopírování textů z internetu. Použitý text se pokuste přeformulovat a vybírejte 

opravdu jen to nejdůležitější + nějaké zajímavosti navíc. Referáty budou klasifikovány.  

Přeji hodně úspěchů při plnění zadaných úkolů a samozřejmě počítejte s tím, že po návratu do 

školy vás určitě nějaký testík nemine.  

POZNÁMKY DO SEŠITU SI PŘEPIŠ DO PÁTKU 20.3. 2020, do stejného termínu si tuto 

látku prostuduj v učebnici 

Při poslední společné hodině dějepisu jsme skončili Josefem II. Kdo tyto poznámky nemá, 

tak si je opatří a dopíše.  

POZNÁMKY DO SEŠITU, k prostudování látka v učebnici  

EVROPSKÝ KOLONIALISMUS  

• koloniální velmoci: Španělsko, Portugalsko, od 17. a 18. století Anglie, Nizozemí a 

Francie 

• vytváří se koloniální říše 

• kolonie = zdroj surovin (drahé kovy), levné pracovní síly, odbytiště výrobků a zároveň 

světového obchodu (obchodování evropských zemí s koloniemi) 

• předmětem kolonizace byly země Asie, Afriky a Ameriky 

• Nizozemí: vybudoval Nový Amsterodam, Anglie toto místo později přejmenovala na 

New York, patřilo ji území severně od Floridy 
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• Francie: měla kolonie v oblasti Kanady, řeky Mississippi, osada Luisina 

• Španělsko: oblast Mexika, Střední a Jižní Ameriky 

• Anglie: kolonie v oblasti Severní Ameriky (severně od Floridy), Asie 

• Portugalsko: oblast Brazílie 

• Obchodní společnosti v Asii:  

1) Britská východoindická společnost (Indie, Čína) 

2) Nizozemská východoindická společnost (Indonésie, Cejlon) 

BOJ AMERICKÝCH OSAD ZA NEZÁVISLOST  

• Anglie diktovala svým koloniím podmínky 

• na východním pobřeží Severní Ameriky vzniklo 13 anglických osad 

• kolonie nemohly samostatně obchodovat, zakládat manufaktury 

• v severní části převažovaly velkostatky, farmy 

• v jižní části převažovalo plantážnictví  

• od 17. století příliv nového obyvatelstva do kolonií, kolonie byly vyspělé, sílily, měly 

snahu se osamostatnit 

• byl vydán zákon o kolkovném, anglická vláda ho musela odvolat 

• roku 1773 se konalo tzv. bostonské pití čaje (skupina osadníků převlečených za 

Indiány vyházela čaj dovezený na anglických lodí do moře) 

• roku 1775 se rozpoutala válka za nezávislost 

• v čele osad stál tzv. Kongres s Georgem Washingtonem 

• 4. července 1776 bylo vydáno PROHLÁŠENÍ O NEZÁVISLOSTI 

• autorem tohoto prohlášení byl Thomas Jefferson 

• boje na severu: roku 1777 vítězství u Saratogy 

• boje na jihu: roku 1781 vítězství u Yorktownu 

• roku 1783 byla uznána REPUBLIKA 

• roku 1789 byla vydána ÚSTAVA 

• moc ZÁKONODÁRNOU měl Kongres 

• moc VÝKONNOU měl prezident, prvním americkým prezidentem byl Georg 

Washington 

• moc SOUDNÍ měl nejvyšší soud 

                                                        
Prohlášení nezávislosti                             G. Washington – první prezident USA             Thomas Jefferson 

                                                                                                                                           autor Prohlášení nezávislosti 

      3. americký prezident 

Zdroje obrázků:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_nez%C3%A1vislosti_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3

%BDch 

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

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

https://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_nez%C3%A1vislosti_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_nez%C3%A1vislosti_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/George_Washington
https://cs.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
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VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE  

Francie před revolucí:  

• ve Francii vládl Ludvík XVI. (manželka Marie Antoinetta, dcera Marie Terezie) 

• král vládl absolutisticky 

• prohlubují se rozpory ve společnosti: chudí zemědělci x bohatá šlechta (aristokracie), 

král, duchovenstvo 

• řemeslná výroba x manufakturní výroba 

• četné bouře, povstání 

• klesl vývoz, nákladný královský dvůr =˃ nedostatek financí  

• společnost byla rozdělena na:  

1) PRIVILEGOVANÉ STAVY – král, šlechta, duchovenstvo 

2) NEPRIVILEGOVANÉ STAVY (třetí stav) – venkovské obyvatelstvo, městské 

obyvatelstvo, buržoazie 

• ve Francii se zformovala opozice  

• roku 1789 byl svolán sněm (generální stavy), třetí stav se prohlásil za NÁRODNÍ 

SHROMÁŽDĚNÍ 

• 14. ČERVENCE 1789 byla dobyta BASTILA (vězení v Paříži) =˃ ve Francii vypukla 

REVOLUCE 

• Velká francouzská revoluce 

• heslo revoluce: Volnost, rovnost, bratrství 

• byla vypracována nová ústava (vzorem byla ústava a Prohlášení nezávislosti USA) =˃ 

roku 1791 byla vydána nová ústava 

• Franci se stává konstituční (ústavní monarchií) 

• král chtěl ze země uprchnout, ale nepodařilo se mu to 

• roku 1792 na Francii zaútočilo Rakousko 

• na pomoc přicházeli dobrovolníci z celé Francie 

• zrodila se revoluční hymna Marseillaisa 

• král byl sesazen a byla vyhlášena REPUBLIKA 

• do čela se postavil KONVENT, který tvořili:  

1) GIRONDISTÉ – pravice 

2) JAKOBÍNI – levice 

• revoluce přinesla hlad, rostoucí ceny, nedostatek potravin =˃ nespokojenost lidu 

• roku 1793 byl popraven král Ludvík XVI. společně se svojí manželkou 

• vlády s ujali jakobíni – JAKOBÍNSKÁ DIKTATURA 

• byl zvolen Výbor pro veřejné blaho (vláda) a Výbor veřejné bezpečnosti (soudy) 

• období teroru, poprav, byly zrušeny všechny feudální zákony 

• představitelé: Georges Danton, Maxmilián Robespierre (ten byl roku 1794 popraven) 

• poprava Robespierra přinesla konec jakobínské diktatury a konec revoluce 
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Francouzský král Ludvík XVI.                            Pád Bastily 14. července 1789                               Maxmilián Robespierre 

Zdroje obrázků: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_francouzsk%C3%A1_revoluce 

 

DOMÁCÍ ÚKOL – SAMOSTATNÁ PRÁCE 

TERMÍN ODEVZDÁNÍ /ODESLÁNÍ: PÁTEK 20.3. 2020 

HODNOCENÍ: TATO PRÁCE BUDE KLASIFIKOVÁNA 

ZADÁNÍ: VYPRACUJ ODPOVĚDI NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY 

1) Ve třech bodech charakterizuj české země po třicetileté válce. 

2) V kterém roce byl v českých zemích vydán robotní patent a co lidem přinesl.  

3) Kdo v roce 1683 obléhal Vídeň?  

4) Vysvětli pojem osvícenství, v kterém státě a v kterém století vzniklo.  

5) Napiš jména dvou představitelů osvícenství.  

6) Který panovník vydal tzv. pragmatickou sankci a proč?  

7) Vypiš alespoň 5 reforem Marie Terezie.  

8) Charakterizuj školskou reformu Marie Terezie. 

9) Napiš jméno panovníka, který se po smrti Marie Terezie ujal vlády.  

10) Vysvětli pojem toleranční patent.  

11) Napiš název dalšího patentu, který byl vydán Josefem II.  

12) Které církevní instituce byly za vlády Josefa II. zrušeny.  

 

Max. počet získaných bodů: 25 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_francouzsk%C3%A1_revoluce

