Vážení osmáci,
k distanční výuce dějepisu platí i to, co jsem v úvodu napsala u českého jazyka. Nebudu se proto zbytečně
opakovat. Jen připomínám, že sešity z dějepisu budete odevzdávat 2.11.2020.
Co po Vás budu chtít v dějepise?
1) Především bude vše založené na čtení a práci s textem, hledání informací. Důležité pro mě bude, jak
bude vypadat Váš sešit. Své zápisky můžete doprovázet i smysluplnými náčrtky a obrázky, které mi
řeknou, jak jste učivo pochopili (vhodné jsou mapy, podobizny osobností… malované i vlepené).
Vždy si tedy přečtete zadané kapitoly v učebnici a vypracujete otázky za textem (jsou to ty tečkované) do
sešitu na dějepis. Při čtení věnujte pozornost i informacím v barevných pruzích na okraji stránek.
V zápisech vždy uvádějte nadpis kapitoly, opište si otázku a za ní odpovězte.
Důležité je, aby vše bylo přehledné, srozumitelné a čitelné!
2) Další věcí, jak studovat dějepis, bude projít i doporučené odkazy – videa, prezentace. Zde chci, abyste si
každý zhlédnutý odkaz zapsali do sešitu (opsali jeho internetovou adresu) a zapsali si k němu několika
větami (stačí 3 – 5 větami), co jste si zapamatovali nebo Vás zaujalo, abych viděla, že jste odkaz
skutečně sledovali.
Držím palce, ať Vám to jde lehce.
Zde je zadání na týden 19. – 23.10.2020:
1) Zpracujte výpisky (jak bylo výše zadáno) z následujících kapitol:
Anglická republika a Cromwellova diktatura – str. 16
Slavná revoluce – str. 17
Velká Británie – str. 18 (odpovězte jen na první 4 otázky)
Anglie a Velká Británie v koloniích – str. 19
Život v severoamerických koloniích – str. 20
Správa severoamerických kolonií – str. 21
Občanská revoluce v severoamerických britských koloniích a vznik USA – str. 22
2) Podívejte se na následující odkazy a zpracujte si o 1 z nich krátké zápisky (viz výše):
https://www.youtube.com/watch?v=fz-NvN4eEFA
https://www.youtube.com/watch?v=vatlvj8CekA
k opakování třicetileté války:
https://www.youtube.com/watch?v=JdYk5pWRz3I

