
24.března 2020, 8.B. Cílem dějepisného zastavení v tomto týdnu je takové „telegrafické putování“ po 
klíčových událostech a státech ve 2.polovině 19.století. V učebnici je tématu věnováno více kapitol a mnoho 
stran, ale my to shrneme do jednoho výstupu a z množství textu učebnice vybereš jen minimum. 
  
Opakování minulého tématu: Vědecko-technická revoluce 
- zkontroluj si, zda-li máš tato jména mezi těmi vypsanými v zápise, případně, čím se proslavili a odkud pocházeli. 
Nemusíš tedy tuto spojovačku opisovat, ale informace z ní si správně přiřaď ke jménům do zápisu a pokud Ti 
tam některé jméno chybí, tak si doplň: 

Přiřaď do trojic: 
Carl Benz 
Nikola Tesla 
Auguste a Louis Lumièrové  
Orville a Wilbur Wrightovi 
Thomas Alva Edison 
Alexandr Graham Bell 
Conrad Röntgen 
 

spalovací motor 
telefon 
Počátky filmu (1895) 
střídavý elektrický proud 
využití paprsků X 
zdokonalení žárovky 
první let strojem (1903) 
                                     

Srb                           
Němec 
Skot 
Francouzi 
USA 
Němec 
USA 

Dnešní téma:  Druhá polovina 19.století v Evropě a ve  světě 
Druhá polovina 19.století byla ve znamení rostoucího imperialismu (snaha velkých států o ovládnutí cizího 
území, např. politicky, hospodářsky) a s tím souvisel kolonialismus, kdy mateřská země ovládala a 
hospodářsky využívala jiná, často zámořská území. V 16.století to byli hlavně Španělé a Portugalci, 
nicméně nyní jsou to jiné státy. Ale nebyly to jen kolonie, které hýbaly domácí a mezinárodní politikou ....                  
 

Zápis – opiš a doplň. Vyhledávej na stranách 106 až 117, některé informace zjistíš z videí (viz. odkazy)      
 

Od poloviny 19.století do začátku 20.století v Evropě a ve  světě                                          MŠ 
 

 tradiční koloniální velmoci: ________________, _______ 
 nastupující mocnosti: _____, ______, _________ 
 nově vzniklé státy usilující o kolonie: _________, ______ 

 

 Stát, který završil sjednocení v roce 1871: ________ (dnes hlavní evropské ohnisko koronaviru) 
=> Jak se jmenovalo první hlavní město ? _______ (viz. video) a dnešní ? ______ 

 V roce 1871 se díky Prusku sjednotilo také _________ 
=> nejslavnějším kancléřem tohoto císařství byl ______________________. 

 

 Rekordně dlouho vládnoucí královna koloniální velmoci (kdo, kde, kdy) ______________________ 
 Které státy se utkaly v Krymské válce  u _________moře ? 

____________ X ________________(s pomocí _____________ a __________)         
 Rusko za cara _____________ po prohrané válce o Mandžusko (dnes součást ________) a potlačení 

revoluce v roce ______ přece jen činí reformy a zřizuje „dumu“ Co to byla duma ?______________. 
 

 V USA proběhla občanská válka („_______“ X „ jihu “) a díky prezidentovi ___________ (viz. video) 
bylo v roce 1865  zrušeno ______. USA se později podílely na stavbě _________průplavu (viz.video) 

 

Odkazy  k videu: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096911352-objektiv/212411030400729/video/212225 
       - hned ze začátku se dozvíš jméno 1.hlavního města Itálie, ale můžeš se pak podívat i na zbytek cestovatelského pořadu 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-atentatu-na-abrahama-lincolna-14-duben-152237 - o prezidentovi USA  
https://www.stream.cz/slavnedny/10003261-den-kdy-byl-otevren-panamsky-pruplav-15-srpen - o stavbě ? průplavu 
 
Ve čtvrtek 26.března sleduj web třídy, bude tam bonusový úkol s časově omezenou možností vylepšit si hodnocení v Dě.  


