
Dějepis  a VkO pro 8. třídu (od 16. 3. do 27. 3. 2020) 

Téma: Vzestup Spojených států amerických (s. 93 – 97) 

1. Přečíst text v učebnici  a odpovědět na otázky ze strany 97. 

2. Podívej se na: 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10009928/den-ktery-ukoncil-americkou-obcanskou-valku-9-

duben 

Válka Severu proti Jihu (12. 4.1861 -  9. 4. 1865)  

Po zhlédnutí  dokumentu napiš do sešitu těchto dvanáct otázek a odpovědí  

1. Jaké rozpory v oblasti ekonomiky měli obyvatelé Severu a Jihu USA, vztah k otrokářství. 

2. 1860 – kdo byl zvolen prezidentem USA a co to způsobilo? 

3. Vysvětli pojmy Konfederace – Unie. 

4. Jak začal válečný konflikt?   

5. Průběh války: kdo měl lepší vybavení, co mělo vliv na průběh války. 

6. Přezdívka „Kamenná zeď“, kdo a proč ji získal? 

7. V souvislosti s otroky se po jedné události začalo lépe dařit Severu – vysvětli. 

8. Bitva u Gettyssburgu – přelomová událost válečného konfliktu – stručně popiš. 

9. Proslov  A. Lincolna, kdy a při jaké příležitosti ho pronesl? Jak hodnotí vznik USA? Co si myslí 

o principech, na nich bylo USA založeno. Jaké  jsou (nevyplývá přímo z textu, přemýšlej...) 

Citace: „Před osmdesáti sedmi lety přinesli naši otcové na tento kontinent nový národ, počatý ve 

svobodě a víře v rovnost všech lidí. Teď jsme zapleteni ve velké občanské válce, která prověří, 

může-li náš nebo kterýkoliv jiný národ založený na stejných principech skutečně existovat. Sešli 

jsme se na velkém bitevním poli této války. Přišli jsme dát část země těm, kdo položili své životy za 

to, aby jejich národ mohl žít.“  

10. Konec války, popiš okolnosti kapitulace 

11. Přibližný počet obětí. 

12. Třináctý dodatek Ústavy USA? 

Můžete se podívat na další dokumenty, které se týkají USA (a určitě vás budou bavit… tak určitě, jak 

by řekl Pepa) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10005397/den-atentatu-na-abrahama-lincolna-14-duben 

https://www.slavne-dny.cz/episode/829481/den-ktery-odstartoval-zlatou-horecku-na-klondiku-16-

srpen 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10001161/masakr-u-wounded-knee 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10019733/den-kdy-byla-odhalena-socha-svobody-28-rijen-1886 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10010916/den-bitvy-u-little-bighornu-25-cerven 

 

  

https://www.slavne-dny.cz/episode/10009928/den-ktery-ukoncil-americkou-obcanskou-valku-9-duben
https://www.slavne-dny.cz/episode/10009928/den-ktery-ukoncil-americkou-obcanskou-valku-9-duben
https://www.slavne-dny.cz/episode/10005397/den-atentatu-na-abrahama-lincolna-14-duben
https://www.slavne-dny.cz/episode/829481/den-ktery-odstartoval-zlatou-horecku-na-klondiku-16-srpen
https://www.slavne-dny.cz/episode/829481/den-ktery-odstartoval-zlatou-horecku-na-klondiku-16-srpen
https://www.slavne-dny.cz/episode/10001161/masakr-u-wounded-knee
https://www.slavne-dny.cz/episode/10019733/den-kdy-byla-odhalena-socha-svobody-28-rijen-1886
https://www.slavne-dny.cz/episode/10010916/den-bitvy-u-little-bighornu-25-cerven


Vko 

Probíráme rozdělení moci ve státě, zopakujte si moc výkonnou, zákonodárnou a soudní a odpovězte 

na otázky ( do sešitu VkO opište  otázky a doplňte odpovědi): 

1. Kolik poslanců má Poslanecká sněmovna, jméno současného předsedy PS. 

2. Od kolika let může občan být zvolen senátorem, jméno současného předsedy Senátu, kdo byl 

před ním? 

3. Kdo volí prezidenta a jak dlouhé je volební období? 

4. Napiš jména všech prezidentů od roku 1918. 

5. Vláda je složena z ministrů (napiš pět ministerstev /ministrů), jakou funkci má Andrej Babiš. 

6. Pojmy: mandát, poslanecká imunita, právo veta, amnestie. 

 

 


