
Dějepis VIII. 11.5. 

Máme pře sebou poměrně dlouhý článek, takže jediný na tento týden, Je tam spousta jmen a pojmů, dost 

z nich už znáte z jiných předmětů (např. z Hv). Prostuduj si článek v učebnici na str.106 – 109. Proveď si 

zápis do sešitu. 

Následně odpověz na otázky za zápisem. 
 

Zápis : 
 

Měšťanská kultura a civilizace 

19. stol. = přesídlování lidí do měst→ hledání nového způsobu obživy, život získal větší dynamiku (rychlost) 
kap. spol. = společnost plná protikladů, to se odráželo do umění – realismus a naturalismus 
literatura – realismus : Honoré de Balzac, Charles Dickens 
naturalismus : Emile Zola→ ve svých dílech potvrzoval teorii CH. Darwina 
dramatická tvorba – Henrik Ibsen,  Gerdhard Hauptmann, Maxim Gorkij 
ve výtvar. umění nové umělecké směry : 
impresionismus – C. Monet, a dále : kubismus, surrealismus, expresionismus 
na konci 19. stol nastupuje secese → Gustav Klimt, Alfons Mucha 
hudba : Rossini Verdi – opery,  Bizet (Carmen) , Wagner – hudební drama 
              Offenbach – kankán – položil základ tzv lehčím žánrům → kabarety 
architektura : a) nejdříve napodobování histor. slohů (novogotika, novorenesance) 
                         b) 19/20. stol : secese (Klimt, Gaudí) u nás Obecní dům v Praze 
pak nástup kubismu 
vzdělání a volný čas: 
1905 Eistein → teorie relativity, další dělení atomu 
prozkoumání sever.pólu ( 1909 Peery) a již. pólu ( 1911 Amundsen) 
ve volném čase se oblíbenou zábavou stává sport (kopaná , tenis, jezdectví....) 
oh 1896 v Aténách – P. Coubertin 13 zemí 245 sportovců (70 zahraničních) 
přestavba měst  = změna život. podmínek obyvatelstva ve městě, nové zdroje pitné vody, budování 
kanalizace = vymýceny epidemie, osvětlování ulic (plynové později elektrické lampy ( u nás vynálezce  
F. Křižík) 
nové dopravní komunikace  ( metro – 1. v r. ……….. v …………………….) 
 
1. Jakou teorii prosazoval Ch. Darwin? 
2. Který román Ch.Dickense vypráví o tvrdém vykořisťování dětí – nápověda je české písni „ Raději jsem 
neměla ten román číst, jmenuje se …………………..  …………………………. 
3. Kde v Novém Jičíně najdeme nejvíce novorenesančních budov? 
4. Co je to kankán? 
5. Která epidemie byla především vymýcena díky zavedení kanalizace do měst? 
6. Co sis doplnil v zápise k roku a městu, kde jezdí nejstarší podzemní dráha na světě? 
 
 
Odpovědi očekávám do pátku 15.5.2020 na kecinot18@emeil.cz nebo na kusak@zsstjicin.cz 
Termíny pro telekonferenci : 
VIII.A pá 9.00 -10.00 
VIII.B pá 10.00-10.45 
Pokud byste potřebovali konzultaci dřív a máte skype najděte si mě, pošlete email – domluvíme se a 
můžeme v určitý čas konzultovat. 
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