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Dobrý den vám všem, 

máme za sebou prvních 10 dní ve ztížených podmínkách. Ukázalo se, že někteří 

se dokázali adaptovat rychle a skvěle plnili všechny své úkoly, naopak jiní se do 

práce příliš nehrnuli, a tudíž žádnou známku nedostali (a taktéž nezažili ten 

příjemný pocit ze splněného úkolu:)). Věřím, že v dalších dnech to bude lepší. 

(Myslete na to, že tenhle půlrok je dost náročný a specifický a nikdo neví, co 

bude v květnu a červnu, zda bude ještě nějaký prostor získat známku, nebo ne.) 

V následujícím souboru zasílám pokyny k samostudiu a úkoly, na kterých 

budete pracovat ve dnech 23. 3. – 31.3. I tentokrát budou úkoly hodnoceny 

známkou. 

Ptejte se na cokoli a odevzdávané soubory prosím pojmenujte – ideálně podle 

následujícího vzoru „6B Anna Nováková“ (příklad). 

Děkuji moc a hodně štěstí, 

Isabela Johanovská (isa.johanovska@seznam.cz) 

 

ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ 

 DO KDY: Úkoly posílejte ideálně průběžně, MAXIMÁLNĚ však do úterý 

31. 3. do 23:59 hodin.  

 FORMA: JE ČISTĚ NA VÁS. Ve Wordu, písemně do tohoto vytištěného 

PDF souboru, nebo zvlášť na papír, do sešitu. (Nemusíte opisovat celé 

otázky, ale stačí jen odpovědi). V případě jakýchkoli dotazů se na mě 

obraťte ve výše uvedeném mailu. Vypracovaný úkol vždy 

ofoťte/oskenujte a pošlete mi na mail.  

 Odevzdané soubory prosím pojmenujte (např. 6B Anna Nováková). 
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POKYNY 

ÚKOL ČÍSLO 1. Kolonialismus – cesta k 1. světové válce? Rozdělení 

kolonií v Africe. 

a) Podívej se na následující mapu kolonií v Africe (konec 19. 

století). Která ze tří nejmocnějších zemí (Velká Británie, 

Německo, Francie) měla podle tebe největší důvod 

k nespojenosti po rozdělení kolonií? Napiš. 

 

b) K vyznačeným číslům na mapě napiš, o jaké dnešní státy se 

jedná. 
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ÚKOL ČÍSLO 2. První světová válka – úvod 

1) Napiš, jaké další války v dějinách znáš (alespoň 5) a uveď století, ve kterých k nim došlo. 

V čem si myslíš, že se mohla první světová válka především lišit od těch ostatních? 

 

 

 

 

 

2) Pro první světovou válku je typický technický rozmach. Najdi na internetu libovolnou 

zbraň/dopravní prostředek/vynález…, který byl poprvé v první světové válce použit, nebo 

za jejího trvání alespoň značně rozšířen. 

 

 

 

 

3) Taktéž je pro ni typická válečná propaganda.  Najdi na internetu jeden propagandistický 

plakát a napiš, jak mu rozumíš/jaké ukazuje sdělení. 

 

 

 

 

 

Příčiny vzniku první světové války 

 Příčinou konfliktu byly imperiální ambice evropských velmocí. Národ  

byl hluboce nespokojen s rozdělením kolonií v Africe a zároveň chtěl dominovat i v Evropě. 

Výsledkem závodů ve zbrojení, které byly součástí let předválečných, byly plně vyzbrojené armády a 

zvláště válečná loďstva hlavních rivalů dosáhla dosud nevídané síly a ničivosti. Jedním z hlavních 

ohnisek rodícího se konfliktu představovalo britsko-německé soupeření na moři, kdy prudce se 

rozvíjející Německo se dokázalo z bezvýznamného postavení vypracovat na druhou největší námořní 

velmoc po dlouholeté královně moří – Británii –, které se nedařilo dodržet zásadu, že Královské 

námořnictvo bude silnější než loďstva dvou následujících velmocí. Francie zase dychtila po odvetě za 

porážku v prusko-francouzské válce v letech 1870–1871 a po návratu Alsaska a Lotrinska ke svému 

území. Vzniklé spory začaly být řešeny řešeno silou, což bylo pro evropské velmoci tradiční. Vzhledem 

doplňte název národu ze cvičení a) 
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k uzavřeným dohodám byla Evropa rozdělena na Trojdohodu a Trojspolek a jedinou otázkou bylo, kdy 

a kde konflikt vypukne.1 

4) Napiš vlastními slovy, jaké byly příčiny vzniku první světové války. 

 

                                                           
1
 Upraveno podle https://www.reflex.cz/clanek/historie/91044/11-11-v-11-hodin-doznely-posledni-vystrely-a-

velka-valka-skoncila-posledni-den-zemrelo-11-tisic-vojaku.html 

https://www.reflex.cz/clanek/historie/91044/11-11-v-11-hodin-doznely-posledni-vystrely-a-velka-valka-skoncila-posledni-den-zemrelo-11-tisic-vojaku.html
https://www.reflex.cz/clanek/historie/91044/11-11-v-11-hodin-doznely-posledni-vystrely-a-velka-valka-skoncila-posledni-den-zemrelo-11-tisic-vojaku.html

