
Dějepis pro 8. třídu 

Dějepis pro 8. třídu 
Milí osmáci, zdravím vás a posílám již šestou dávku dějepisných úkolů. Jsou připraveny pro 
období  od 24 5. do 5.6. 2020 ( dvě vyučovací hodiny) Opět se budeme věnovat období 1. 
světové války. Tentokrát se zaměříme na vstup USA do první světové války. 
Posílám odkaz na zajímavé video, je krátké, stojí za zhlédnutí. Je dobré se na videa z Khan 
Academy (jsou s překladem do češtiny) dívat i z jiných předmětů, dobře vysvětlí všelicos. 
 
 
A.  Vstup USA do bojů první světové války 
https://khanovaskola.cz/video/17/144/1173-vstup-spojenych-statu-do-prvni-svetove-valky 

Odpovězte na otázky: 
 
1. Kdy USA vstoupily do války? Kdo a kde to navrhoval? Hlasovali jednomyslně? 
 
2. Jaké důvody je  k tomu vedly? 
 
 
 
 
 
B. Čtrnáct bodů prezidenta W. Wilsona – přečtěte si text a odpovězte na otázky 
 
Program amerického prezidenta Wilsona vyřčený na zasedání Kongresu 8. ledna 1918. 
Týkal se mezinárodního uspořádání světa po první světové válce z hlediska 
postoje Spojených států. Po vstupu USA do války vzrostl vliv USA  na události v Evropě. 
Prezident formuloval svůj mírový návrh ve 14 bodech, které obsahovaly podmínky, za nichž 
může být ukončena první světová válka. Přečtěte si jejich znění: 
 
I. Veřejné dohody o míru, veřejně dohodnuté, po nichž nebude už tajných dohod 
mezinárodních jakéhokoli druhu; diplomacie bude vždy postupovat přímo před zraky 
veřejnosti. 
 
II. Naprostá svoboda plavby na mořích, mimo pobřežní vody v míru i ve válce. 
 
III. Co nejúplnější odstranění všech hospodářských přehrad a zavedení rovnosti v 
hospodářských stycích mezi všemi národy, které přijímají mír a sdruží se k jeho zachování. 
 
IV. Budou dány a přijaty přiměřené záruky, že zbrojení států bude sníženo na nejnižší míru, 
slučitelnou s jejich domácí bezpečností. 
 
V. Dobrovolná, nepředpojatá a naprosto nestranná úprava veškerých koloniálních požadavků, 
při níž bude přísně zachovávána zásada, že při rozhodování o všech takových otázkách 
svrchovanosti musí zájmy národů, o které jde, míti stejnou váhu jako spravedlivé požadavky 
vlád, jejichž nárok má býti vymezen. 

https://khanovaskola.cz/video/17/144/1173-vstup-spojenych-statu-do-prvni-svetove-valky


 
VI. Vyklizení celého ruskému území a takové uspořádání všech otázek Ruska se týkajících, 
které bude zaručovat nejlepší a nejsvobodnější součinnost všech ostatních národů světa k 
tomu, aby Rusku zajistily ničím nerušenou možnost určovat si nezávisle svůj vlastní politický 
rozvoj a státní politiku a aby Rusko ujistily, že bude srdečně přivítáno ve společnosti 
svobodných států se zřízením, které si samo vybere. 
 
VII. Belgie - celý svět s tím bude souhlasit - musí býti vyklizena a obnovena bez jakýchkoli 
pokusů o omezení svrchovanosti, jíž požívá stejně jako všechny ostatní svobodné národy. 
 
VIII. Celé území Francie budiž osvobozeno, obsazené části vráceny a bezpráví, které na Francii 
spáchalo Prusko v roce 1871 ve věci Alsaska Lotrinska a které kalilo světový mír téměř 
padesát let, budiž napraveno, aby mohl býti obnoven mír v zájmu všech. 
 
IX. Hranice Itálie nechť jsou upraveny podle zřetelně seznatelných národnostních hranic. 
 
X. Národům Rakousko-Uherska, jehož místo mezi národy přejeme si míti zachováno a 
zajištěno, budiž dána co nejvolnější možnost autonomního rozvoje. 
 
XI. Rumunsko, Srbsko a Černá Hora nechť jsou vyklizeny; obsazená území vrácena; Srbsku 
přiznán volný a bezpečný přístup k moři a vzájemné vztahy jednotlivých balkánských států 
nechť jsou určovány přátelskou dohodou podle historicky vytvořených hranic a národnostní 
příslušnosti; k tomu třeba připojit mezinárodní záruky politické a hospodářské nezávislosti a 
územní celistvosti jednotlivých balkánských států. 
 
XII. Tureckým částem nynější říše otomanské budiž zajištěna bezpečnost a svrchovanost; 
avšak ostatním národnostem, které žijí nyní pod tureckou vládou, třeba spolehlivě zajistit 
bezpečnost života a naprosto nerušenou možnost volného a samostatného rozvoje; 
Dardanely nechť jsou trvale otevřeny jakožto volná cesta pro lodi a obchod všech národů pod 
záštitou mezinárodních záruk. 
 
XIII. Je třeba zřídit nezávislý polský stát, který by zahrnoval území obývané nesporně polským 
obyvatelstvem, zajistit mu volný a bezpečný přístup k moři a zaručit mezinárodní úmluvou 
jeho politickou a hospodářskou nezávislost i územní celistvost. 
 
XIV. Je nutno vytvořit všeobecné sdružení národů na základě zvláštních dohod k tomu cíli, aby 
byly dány vzájemné záruky politické nezávislosti a územní celistvosti jak velkým, tak i malým 
státům. 
 
 
Rozhodni, která ustanovení nepatří (ne) nebo patří (ano) k tzv. Wilsonovým 14 bodům: 
Prohlášení Německa za viníka 1. sv.v. ANO NE 
Rovné podmínky podnikání v oblasti hospodářství. ANO NE 
Mezinárodní odzbrojení a omezení zbrojení. ANO NE 
Autonomie pro národy podunajské monarchie. ANO NE 
Vznik samostatného Československa ANO NE 
Rozpad Rakouska – Uherska. ANO NE 



Vytvoření nezávislého polského státu s volným přístupem k moři. ANO NE 
Vytvoření Společnosti národů. ANO NE 
Svobodu moří v době války a míru. ANO NE 
Zajištění bezpečnosti států lepším vyzbrojením armád. ANO NE 
Všechny kolonie získají samostatnost ANO NE 
Belgie a Francie získají opět svobodu. ANO NE 
Balkánské státy zůstávají součástí Osmanské říše. ANO NE 

 

  



Milí osmáci, zdravím vás a posílám již pátou dávku dějepisných úkolů.  Věnovat se jim můžete 
v týdnu od 11. do 22. května ( dvě vyučovací hodiny) 
Opět se budeme pohybovat v období  1. světové války, ale tentokrát zamíříme do Ruska. 
Navazujeme na učivo z minulé části, v níž jsme se zabývali událostmi předcházejícími první 
světové válce. 
Opět posílám odkazy na zajímavá videa, jsou poměrně krátká a myslím si, že stojí za 
zhlédnutí. 
 
https://www.slavne-dny.cz/episode/771237/den-kdy-komuniste-ovladli-nejvetsi-zemi-sveta-

7-listopad 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-vyvrazdeni-carske-rodiny-17-cervenec-

152677 

 

V učebnici si přečtěte kapitolu Ruská únorová revoluce (121- 122 )a Bolševická revoluce a 

pád východní fronty (123). 

Do sešitu odpovězte na následující otázky: 

1. Kdy byl svržen v Rusku car a kdo se dostal k moci? 

2. Jak probíhaly v březnu v roce 1917 v Petrohradu oslavy MDŽ ? Proč se nepodařilo zabránit 

pohybu lidí přes řeku Něvu, i když vláda nechala hlídat mosty? 

3. Co to byly Sověty? 

4. Které politické strany a hnutí připravovaly socialistickou revoluci? 

5. Jak se jmenovala dynastie, která vládla v Rusku? Napiš jméno posledního cara. Jaký byl 

osud jeho rodiny? 

6. Kdy a jak se k moci dostali bolševici? Kdo je vedl? 

7. Zjisti, jak se po  revoluci jmenovalo město Petrohrad. 

Pojmy: bolševici, menševici, Aurora, Prozatimní vláda 

 

  

https://www.slavne-dny.cz/episode/771237/den-kdy-komuniste-ovladli-nejvetsi-zemi-sveta-7-listopad
https://www.slavne-dny.cz/episode/771237/den-kdy-komuniste-ovladli-nejvetsi-zemi-sveta-7-listopad
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-vyvrazdeni-carske-rodiny-17-cervenec-152677
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-vyvrazdeni-carske-rodiny-17-cervenec-152677


(za výuku ve dnech 1.5. a 8.5. 2020) 

 
1. a 8. května slavíme státní svátky, v těchto dnech by bylo volno a výuka by tedy 
neprobíhala. Ale jistě je vám jasné, že byste nebyli ušetřeni poutavé přednášky o tom, co a 
proč v tyto dny slavíme. 
Pro následující období máte za úkol zjistit, proč se slaví : 
 
1. květen  -  Svátek práce 
8. květen  -  Den vítězství 
Napište mi v mailu (stručně), k jaké události se svátky vztahují. 
 
Pokud máte chuť, podívejte se na tato videa: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=baCbnJbPxIk 
https://www.youtube.com/watch?v=z8wnLt9NX-o 
https://www.youtube.com/watch?v=gh7ZgkpGj9s 
 

 

 

  

(17. 4. a 24.4.2020) 

 Milí osmáci, zdravím vás a posílám již třetí dávku dějepisných úkolů.Navazujeme na učivo z 

minulé části, v níž jsme se zabývali událostmi předcházejícími první světové válce. Opět 

posílám odkazy na zajímavá videa, jsou poměrně krátká  a myslím si, že stojí za zhlédnutí.  

Pod čarou jsou aktivity navíc, můžete si přečíst a zamyslet se nad tím. 

První světová válka ( přečtěte si text v učebnici od strany 117 do strany a odpovězte na 

otázky ) 

–------------------------------------zápis do sešitu------------------------------------------------------------------ 

První světová válka 

1. Vyhlášení války (kdy, kdo a proč) a válčící strany : Dohoda a (Dvoj)spolek:doplń státy 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10003112/den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-

cervenec 

2. Blesková válka 

3. Zákopová válka 

4. Bitva na řece Marně 

5.Boj o pevnost Verdun 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10001576/den-kdy-zacala-bitva-u-verdunu 

https://www.youtube.com/watch?v=baCbnJbPxIk
https://www.youtube.com/watch?v=z8wnLt9NX-o
https://www.youtube.com/watch?v=gh7ZgkpGj9s
https://www.slavne-dny.cz/episode/10003112/den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-cervenec
https://www.slavne-dny.cz/episode/10003112/den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-cervenec
https://www.slavne-dny.cz/episode/10001576/den-kdy-zacala-bitva-u-verdunu


6. Vstup USA do války (s.122), na jakou stranu se přidali? 

7. Konec války (s.123)        (11.11.1918) 

---------------------------------------konec zápisu-------------------------------------------------------------- 

A něco navíc: 

1. Zajímavé informace a  fotografie: 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10015483/den-kdy-vyvrcholilo-vanocni-primeri-25-12-

1914 

https://www.reflex.cz/galerie/fotogalerie/76424/prvni-svetova-valka-v-barve-unikatni-

kolorovane-fotky-priblizuji-drsny-zivot-na-fronte?foto=6 

  

 

 

2. Ukázka z Válečného deníku „zuřivého reportéra“Egona Ervína Kische, kterýse zúčastnil bojů 

na srbské frontě na straně RU. Popisuje zákopovou válku. 

Středa, 16. září 1914 

Batalionový trubač zeměbrany zatroubil. Signál k útoku! 

„Vorwärts, hurá!“ Běžíme kupředu. Po pěti krocích je naše švarmlinie uvolněna. Po 10 krocích 

činí mezera mezi útočícími přes 15 kroků, tolik je padlých. Není ani pomyšlení na další útok. 

Vpravo i vlevo se hrne vše zpět do zákopů. My ovšem též. Útok je odražen. Obvazujeme 

kamarády a vidíme kamarády umírat. O 5. hodině přichází rozkaz k novému útoku, protože se 

na pravém křídle zdařil a nutno vytvořiti spojení. 

Opět: „Hurá!“ Tentokráte to jde rychleji. Vidíme, že naše smrt je jistá, že již není záchrany, a 

proto si to chceme odbýti raději rychleji. Jenom ne myslit! Pronikli jsme již dvacet kroků 

kupředu, vidíme již, že v nejbližší chvíli budeme v nepřátelské posici, boj na nůž že je 

neodvratný. Většina Srbů se obrací a prchá. Jenom několik jich zůstává ležet, střílejí jako 

šílení. 

Běžím proti jednomu z nich. Jsem od něho na krok vzdálen, když mne spatří. Chce ještě 

střelit, ale šlápnu mu na pušku. Vyskočí a zaryje se mi do očí, pak s výkřikem mne pouští. 

Infanterista Patočka z mého roje bodl ho do beder. S šíleným pohledem obrací se Srb na 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10015483/den-kdy-vyvrcholilo-vanocni-primeri-25-12-1914
https://www.slavne-dny.cz/episode/10015483/den-kdy-vyvrcholilo-vanocni-primeri-25-12-1914
https://www.reflex.cz/galerie/fotogalerie/76424/prvni-svetova-valka-v-barve-unikatni-kolorovane-fotky-priblizuji-drsny-zivot-na-fronte?foto=6
https://www.reflex.cz/galerie/fotogalerie/76424/prvni-svetova-valka-v-barve-unikatni-kolorovane-fotky-priblizuji-drsny-zivot-na-fronte?foto=6


nového útočníka. Ale tu jest již po druhé bodnut infanteristou Dejmkem bajonetem do 

spodní části těla. Zhroutí se. 

Vlevo několik zápasů kolbami, ale není pochybnosti: zákopy jsou dobyty. Musíme se však 

rychle opět zakopat, neboť třicet kroků před námi leží Srbové v nových posicích. 

Oddychujeme těžce… 

3. Ze souboru válečných dopisů: 

června 1861 Nashville 

Drahá Ann, bolí mě srdce, když myslím na svou kdysi šťastnou a milovanou vlast. Dívat se na 

dvě statečné armády, které technika a peníze vybavily smrtícími zbraněmi, a myslet na zkázu, 

ke které dojde, až se potkají na bojišti. Na téhle válce je ovšem nejstrašnější to, že bratr bude 

bojovat proti bratru a otec proti synovi. Ať už se přidám ke kterékoliv straně, určitě se střetnu 

s některým ze svých bratranců nebo strýců, a nedej Bůh, abych s nimi musel někdy bojovat. 

Sedmadvacátého budu u Vás ve městě, ale kdybych se opozdil, nezoufejte, protože žijeme v 

těžkých dobách. Váš přítel P. Burns 

Côte-d'Or – Francie 

Starej kamaráde, už jsem ti dlouho nepsal, ale strejček Tom mi dává moc práce. Bylo to 

zrovna tady, kde jsem zapích svýho prvního Němce bodákem. Prodírali jsme se hustým 

porostem a najednou proti mně vyskočil velkej Němčour. Bylo to poprvé, co jsem se dostal do 

boje muže proti muži. Odrazil jsem jeho úder a propích mu hrdlo. Padnul jako podťatej a 

nevydal ani hlásku. Asi se mě zeptáš, jestli jsem měl nahnáno. Ale já se chlubit nebudu a 

nebudu tvrdit – ani nápad – a podobně. Samozřejmě, že jsem měl strach, a ty, a kdokoli jinej, 

byste se báli stejně. Nejvíc jsem se bál, aby mě nepřepad pocit zbabělosti. Když se někdo 

zachová zbaběle, ostatní s ním nechtějí mít nic společného. A toho jsem se bál ze všeho 

nejvíc. Tvůj starej kámoš a průšvihovej společník Dickwitch 

18. června 1918 

Nejdražší holčičko, dnes jsme byli vystaveni různým druhům bojových plynů. Někdy v 

maskách, někdy bez nich. Pořád se nemohu zbavit toho zápachu, mám ho všude. Je to hrozná 

zbraň, miláčku. Smrt je strašná a přichází pomalu. Jediný druh, který zabíjí rychle, je chlorin. 

Ale nedávám přednost žádnému z nich. Dnes jsem se nechal vyfotografovat pro identifikační 



knížku, kterou musí každý důstojník nosit u sebe. Domnívám se, že tuhle knížku odejmou 

každému padlému důstojníkovi a pošlou ji na ministerstvo války. Nebezpečí však nehrozí. Brzy 

budu doma, válka přece nemůže trvat věčně. S láskou, má drahá ženuško, Ed 

 

Drahá maminko, 11. listopad 1918 si budu navždy pamatovat. Ve 4 hodiny ráno jsme se začali 

přesunovat. V 9:30 zahájili Němci ohromnou palbu. Všechno bylo vzhůru nohama. V 10:45 

přišel rozkaz zastavit palbu. Šeptanda rozšířila zprávu, že už je všemu konec. A já jsem určitě 

nebyl sám, kdo se modlil, aby to byla pravda. A v 11 hodin se rozhostilo úplné ticho. Byl to 

absolutně nejšťastnější okamžik v mém životě. Po zbytek našeho dne navštěvovaly naše linie 

skupinky usměvavých Němců, přinášejících tabák a víno. Za soumraku začaly další oslavy. 

Kam až oko dohlédlo, podél celé frontové linie, zaplály táborové ohně. To nebylo vidět už 

řadu let. Bylo to velkolepé a já jsem usnul vedle plápolajícího ohně. Drahá maminko, brzy se 

vrátím domů a všichni zase budeme šťastni a hlavně pohromadě… Lloyd 

4. června 1918 

Milý pastore, sedím tady a vzpomínám na ten malý kostel u nás doma a přemýšlím, jak se 

vám asi daří. Nemyslete si, že klesám na mysli, ale mám teď pocit, jako bych byl čepem 

nějakého velkého kola. Čep se rozbije, ale mašina jede dál. A nemyslím si, že by v ní byl Bůh. 

Jaká je to spravedlnost, když jeden je zmrzačený, jiný v agónii, jiný okamžitě mrtvý a já 

přežívám. Miluje nás Bůh individuálně, anebo miluje víc svůj záměr? Je lepší věřit, že nechá 

trpět nevinné na úkor provinilců a že se to jednoho dne vyrovná? Zní to víc jako vypočítavost 

než jako láska Otce Boha. Chtěl bych věřit, že Bůh není v téhle válce jen pouhým divákem, ale 

že podporuje všechno to, co je v nás dobré. Nepomůže nám žádnými zázraky, protože to by 

znamenalo, že nám pomůže s prací, kterou musíme udělat sami. Nevím, jestli Bůh pochoduje 

s armádami, ale vím, že je součástí života mnoha našich mužů, protože jinak by nemohli dělat 

to, co dělají.  Upřímně Váš vojín Walter T. Bromwich… 

---------------------------- 

  



Milí osmáci, vítám vás u druhé dvouhodinové lekce z dějepisu (učivo za dvě hodiny ve dnech 

3. 4. a 10.4. 2020). 

 Z Ameriky zamíříme zpět do Evropy. Témata, která jsme probírali ještě ve škole, přeskočíme, 

neboť jednak pro tohle téma lepší učebnice máme ve škole, no a hlavně to jsou věci, o 

kterých moc ráda přednáším -je tam i feminismus, hnutí za práva žen, to si přece nenechám 

ujít. Již víte, na co se máte těšit. 

A teď k nové látce- 1. světová válka (od str.113 ) 

--------------------------------------------zápis do sešitu------------------------------------------------------------ 

První světová válka 

(28.7.1914  vyhlásilo RU válku Srbsku -  11.11. 1918 Německo podepsalo kapitulaci) 

1. Příčiny vzniku konfliktu – francouzsko -německé vztahy (str.113) - konflikty na Balkáně (str. 
113,114) - nerovnoměrné rozdělení kolonií a mezinárodní izolace Německa... 

2. Záminkou byl Sarajevský atentát 28.6.1914 na Ferdinanda d´Este (synovec Františka Josefa 
I.) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/821895/den-kdy-byl-spachan-atentat-v-sarajevu-28-

cerven 

Rakousko-Uhersko poslalo Srbsku ultimátum, nepřijatelné podmínky……………..válka 
 

3. Vyhlášení války (Mým národům) - 28.7.1914 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10003112/den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-

cervenec 

4. Strany konfliktu 
Dohoda (Rusko, Francie, Velká Británie, ...) 

Trojspolek (Německo, Rakousko-Uhersko, Itálie…) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/821895/den-kdy-byl-spachan-atentat-v-sarajevu-28-cerven
https://www.slavne-dny.cz/episode/821895/den-kdy-byl-spachan-atentat-v-sarajevu-28-cerven
https://www.slavne-dny.cz/episode/10003112/den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-cervenec
https://www.slavne-dny.cz/episode/10003112/den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-cervenec


5. Vysvětlete následující pojmy.: 
 

ultimátum - 
....................................................................................................................................... 
 
suverenita - ....................................................................................................................... 
 
mobilizace - ............................................................................................ 
 
neutralita - ...................................................................................................................... 

 

 

------------------------------------------konec zápisu--------------------------------------------------------------- 

Výklad (přečtěte si): 

A: Jak válka začala a jak se z malé šarvátky postupně stala světovou:? 

Rakousko-Uhersko povzbuzené podporou Berlína zaslalo Srbsku ultimátum, jehož ostře 
formulované podmínky byly pro Srbsko nepřijatelné, pokud nechtělo ztratit suverenitu. 
Srbsko na radu Ruska, které ještě nebylo na válku připraveno, ustoupilo, ale ultimátum v 
plném rozsahu nemohlo přijmout. Dne 28. července 1914 vypovědělo Rakousko-Uhersko 
Srbsku válku. O den později začalo jeho podunajské loďstvo ostřelovat Bělehrad. Ruská vláda 
vyhlásila 30. července 1914 mobilizaci, rakousko-uherská 31. července 1914. Dne 3. srpna 
1914 vyhlásilo Německo válku Francii (den předtím obsadilo Lucembursko) a 4. srpna 1914 
vstoupila německá vojska do neutrální Belgie, aby tak získala průchod do Francie. Porušení 
neutrality Belgie dalo Velké Británii podnět k vypovězení války Německu (4. srpna 1914). Dne 
6. srpna 1914 vypovědělo Rakousko-Uhersko válku Rusku, 7. srpna 1914 ohlásila válku s 
Rakousko-Uherskem Černá Hora, do týdne vstoupily do války proti Rakousko-Uhersku i 
Francie a Velká Británie. Z asijských zemí vstoupilo 23. srpna 1914 do války po boku Dohody 
Japonsko (zabralo v Číně německá teritoria v provincii Šan-tung) a Turecko, resp. Osmanská 
říše po boku Centrálních mocností Německa a Rakousko-Uherska (30. října 1914). Malý 
srbský konflikt se rozrostl na světovou válku. 

 

Aktivity (dobrovolné, přečtěte si a zkuste doplnit text) 
A: Jak došlo k atentátu? 
 
Telegram bosenského guvernéra generála Potiorka rakousko-uherskému ministru financí o 

sarajevském atentátu 28. června 1914: „Při dnešní jízdě c. a. k. Výsosti pana arcivévody 

Františka Ferdinanda podařilo se přes rozsáhlá bezpečnostní opatření jednomu zdejšímu 

srbskému typografu za jízdy po nábřeží hoditi pumu na auto, v němž jela jeho c. a k. Výsost a 

já. Exploze nezasáhla svůj cíl a lehce zranila jen v následujícím autu jedoucího mého 

pobočníka podplukovníka von Merizzi a hraběte Boos-Waldeka a snad i několik osob z 



obecenstva… Při další jízdě z radnice chtěla jeho c. a k. Výsost navštíviti podplukovníka von 

Merizzi v nemocnici. Na této cestě vystřelil srbský středoškolák z nejbližší blízkosti na auto a 

zasáhl jak jeho c. a k. Výsost, tak její Výsost. Poslal jsem auto ihned do blízkého konaku, kde 

byla ihned při ruce lékařská pomoc, avšak jeho c. a k. Výsost, tak její Výsost podlehli během 

čtvrt hodiny zraněním. Oba atentátníci byli ihned po svých ohavných činech zatčeni a 

zástupem skoro ubiti. Opatření ke zjištění spoluviníků již byla učiněna. Podle dosavadního 

vyšetřování jest zjištěno, že muž, hodivší pumu, patří k oné srbské skupině socialistů, která 

obvykle dostává pokyny z Bělehradu. 

Odpovězte na otázky: 

- Sarajevo bylo hlavní město: a) Černé Hory b) Srbska c) Bosny a Hercegoviny  

- Jak se jmenoval atentátník, který střílel na auto vezoucí jeho Výsost s chotí? 

..............................................................................  

-  Co znamená zkratka c. a k.? ................................................................................ 

-  Proč k atentátu vlastně došlo?  

- Jakou spojitost mělo s atentátem Srbsko? 

 

(Atentát provedl gymnazista Gavrilo Princip, první pumový útok uskutečnil typograf Nedeljko 

Čabrinovič. Atentát připravila srbsko-bosenská nacionalistická organizace Mladá Bosna, která 

byla ve spojení s důstojnickou organizací Černá ruka vedenou plukovníkem D. D. Apisem.) 

 

B: Vyhlášení války -  Mým národům! 

Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z Boží milosti jsou Mi ještě dopřána, mohl 

zasvětiti dílům míru a uchránil Svoje národy před těžkými obětmi a břemeny války. V radě 

Prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto. Pletichy protivníka plného nenávisti nutí Mne, abych na 

obranu cti Svého mocnářství, na ochranu jeho vážnosti a moci k zabezpěčení jeho državy po 

dlouhých letech míru chopil se meče. 

S nevděkem rychle zapomínajícím nastoupilo království srbské, které od prvního začátku své 

státní samostatnosti až do nejnovější doby od Mých předkův a ode Mne bylo chráněno a 

podporováno, jež před lety nastoupilo cestu otevřeného nepřátelství proti Rakousko-

Uhersku. 

Když Jsem po třech desetiletích požehnané práce míru v Bosně a Hercegovině rozšířil Svoje 

vladařská práva na tyto země, vyvolalo toto Moje opatření v království Srbském, jehož práva 

nižádným způsobem nebyla porušena, a výbuchy nevázané náruživostí a nejrozhořčenější 

nenávistí. Moje vláda užila tenkráte krásného práva strany silnější a žádala v nejkrajnější 

shovívavosti a dobrotivosti na Srbsku toliko, aby snížilo počet svého vojska na stav míru a 

slíbilo, že budoucně setrvá na dráze míru a přátelství. 

Týmž duchem umírněnosti vedena, obmezila se Moje vláda, když Srbsko před dvěma lety 

nacházelo se v boji s tureckou říší, na hájení nejdůležitějších životních podmínek mocnářství. 

Tomuto jednání děkovalo Srbsko v první řadě, že dosáhlo účelu války. 

Naděje, že Srbské království ocení shovívavost a mírumilovnost Mé vlády a že dostojí svému 

slovu, se nesplnila. 

Stále výše šlehá plamen nenávisti proti Mně a Mému domu, stále otevřeněji vystupuje snaha 



nerozlučná území Rakousko-Uherska násilně odtrhnouti. 

Zločinné řádění sahá přes hranice, aby na jihovýchodu mocnářství podkopalo základy 

státního pořádku, aby lid, jemuž Já v otcovské lásce věnuji Svoji plnou péči, zvikladlo v jeho 

věrnosti k panovnickému domu a vlasti, aby svedlo dospívající mládež a podněcovalo ji ke 

zločinným skutkům nerozumu a velezrady. Řada vražedných útoků, s rozmyslem připravované 

a provedené spiknutí, jehož hrozný zdar Mne a Moje věrné národy v srdce zasáhl, jest daleko 

viditelnou krvavou stopou oněch tajných pletich, které ze Srbska byly zahájeny a řízeny. 

Tomuto nesnesitelnému řádění musí se učiniti přítrž, ustavičná vyzývavost Srbska musí se 

ukončiti, má-li čest a vážnost Mého mocnářství zůstati neporušena a jeho státní, hospodářský 

a vojenský rozvoj býti ušteřen stálých záchvěvů. 

Marně podnikla Moje vláda ještě poslední pokus, dosíci tohoto cíle prostředky míru, 

pohnouti Srbsko vážným napomenutím k obratu. 

Srbsko odmítlo umírněné a spravedlivé požadavky Mé vlády a odepřelo dostáti povinnostem, 

jichž splnění v životě národův a států jest přirozeným a nutným základem míru. 

A tak jsem nucen přikročiti k tomu, aby se moci zbraní opatřily nezbytné záruky, které mají 

zabezpečiti Mým státům pokoj uvnitř a trvalý mír na venek. 

V této vážné chvíli Jsem si plně vědom celého dosahu svého rozhodnutí a své zodpovědnosti 

před Všemohoucím. 

Vše Jsem prozkoumal a uvážil. 

S klidným svědomím nastupuji cestu, kterou Mi povinnost vykazuje. 

Spoléhám na Svoje národy, kteří ve všech bouřích vždy v jednotě a věrnosti kolem Mého 

trůnu se seřadili a pro čest, velikost a moc vlasti k nejtěžším obětem vždy byli ochotni. 

Spoléhám na statečnou, obětavým nadšením naplněnou brannou moc Rakousko-Uherska. 

A důvěřuji ve Všemohoucího, že Mým zbraním dopřeje vítězství. 

V Lázních Išlu, dne 28. července 1914 

 

Proč František Josef vyhlašuje Srbsku válku? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Ke komu se císař svým prohlášením obrací? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Který diplomatický konflikt mezi oběma zeměmi je připomínám? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Která předchozí válka je zmiňována? Kdo se jí účastnil? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

-------------------------------------------------něco navíc---------------------------------------------------------- 



Tipy na zajímavé filmy, knihy: https://www.reflex.cz/historicke-valecne-filmy-prvni-svetova 

Já vám doporučuji film Na západní frontě klid. V deváté třídě nás čeká  četba - stejnojmenný 
román, německý autor E. M Remarque. Od téhož autora by se vám mohly líbit romány: Cesta 
zpátky, Tři kamarádi a další 
Francouz R.Rolland  napsal krásnou knihu Petr a Lucie, doporučuji. 
Američan E.Hemingway – Sbohem armádo 

 
 

  

https://www.reflex.cz/historicke-valecne-filmy-prvni-svetova


Dějepis  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 
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