
Dějepis 9. třída    7 

Milé žákyně, milí žáci, 

v minulých dnech jsme kontrolovali úkoly, které jste doma vypracovávali. Vybraná cvičení        

a příklady vyučující opravili, případně ohodnotili pochvalou, pochvalnou nálepkou.  

 

Po kontrole jsme pro 2. stupeň sjednotili a upřesnili pravidla pro domácí vzdělávání, která 

platí od 7. zadání: 

 

Domácí práce – úkoly i zápisy nového učiva, které pro vás vyučující chystají, budou pěkně 

esteticky zpracované. Na začátku každého zápisu bude ručně napsaný nadpis. 

 

Zápisy: 

1. Mohou být čitelně psané rukou s odpovídající úpravou. 

2. Mohou být i vytištěné ze zadání.  

 V tomto případě je nutné vybrat z vloženého zadání pouze části zápisu k látce, 

popřípadě příklady, obrázky (nebudete vkládat do sešitu e-mailové adresy 

vyučujících, kontakty na školu nebo odkazy k procvičování, na videa, pokyny 

vyučujících…).  

 Zápis/obrázek bude pěkně obstřihnutý a nalepený po celé ploše výstřižku.  

 Výstřižek nesmí být přeložený a nesmí vyčnívat ze sešitu. 

Sešity ani po kontrole neničte a nevyhazujte. Po návratu do školy a v příštím školním roce 

s nimi budete pracovat a využívat je při vysvětlování, doplňování a prohlubování daného učiva. 

Proto je potřeba, aby zápisy byly pečlivě zpracované.  

 

Vložená zadání z jednotlivých předmětů pro žáky 2. stupně budou mít na konci uvedené              

3 kontrolní otázky. Odpovědi napíšete čitelně rukou do sešitu v závěru každého zápisu. 

 

Ať se vám daří! 

                                      Těšíme se na shledání ve škole 

                          Vedení ZŠ Zborovice 

 

 

Ahoj, nedělám si iluze o vaší dějepisné píli, ale zápisy jste měli až na výjimku OK, takže vydržte. 

Prosím přečíst, zapsat a ve volném čase zhlédnout či přečíst  

Věda, umění a společnost druhé poloviny 20. století  (str. 116 – 119) 

 Prudký rozvoj vědy a techniky ( jaderná energie, kybernetika, nové materiály ) 

 Vesmír – souboj USA a SSSR o to, kdo bude první (první družice, první kosmonaut, první 

kosmonautka, první člověk na měsíci, ….) 

 Nové poznatky vědy, nové technologie se využívaly jako první ve vojenství (nové a účinější 

zbraně) 

 Medicína – první transplantace srdce, výzkum genetiky, léčba rakoviny, AIDS 

 Architektura a výtvarné umění  - socialistický realismus ☹, pop-art, urbanismus 

 Literatura – beatníci, oslava socialismu, objevuje se první kritika socialismu 



 Hudba – rock and roll ( Elvis Presley ), beat (Beatles), rock (Rolling Stones) a tisíce dalších …. 

 Film a televize – historické filmy, detektivky, komedie, horory, reklama, ….  -  rychlý přenos 

informací 

 Sport – stal se součásti politiky (poválečné olympiády se nesměli zúčastnit Němci a Japonci, 

bojkot OH v Moskvě a Los Angeles – důvody na str. 119) 

 Mladí a neklidní  - hnutí hippies (proti válkám), hnutí Greenpeace (ochrana přírody) 

 

Pokud si chcete udělat alespoň malý přehled o světových dějinách – doporučuji film Forrest Gump 

nebo humoristický román Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel (Jonas Jonasson). Knihou i 

filmem se jako červená nit táhnou rozhodující události 20. století.  

Mějte se pěkně a na závěr ……. 

 

Kontrolní otázky (do sešitu) 

1. Kdo jako první provedl transplantaci srdce ? 

2. Na které olympiádě bylo zavražděno 11 izraelských sportovců ? 

3. První žena ve vesmíru (jméno a rok) 


