
Milí žáci 8.B, Vážení rodiče, 
 
vzhledem k nastalé mimořádné situaci budeme pokračovat ve výuce dějepisu „na dálku“ a to 
následujícím způsobem. V první řadě nám jde především o to, abychom úplně nevytratili 
z povědomí, že máme nějaký dějepis a že můžeme alespoň nějakým způsobem poznávat historii, 
která má nejednou odkaz až do dnešních dnů.  
 
Tak a nyní pár slov k tomu, jakým způsobem bude výuka dějepisu probíhat. 
 

1. Vašimi základními pomůckami bude zůstávat učebnice dějepisu a sešit. 
 
2. Zápisy budu připravovat stručnější a vy si některé informace doplníte nebo otázky 

zodpovíte. Prosím vás, cílem zápisu není opsat „půl“ učebnice ani celé odstavce, ale 
umět pracovat s vybranými (klíčovými) informacemi v textu a když je ta informace 
v textu vysvětlena zdlouhavě, tak se pokusit ji zestručnit nebo říci vlastními slovy. 

 
3. K některým tématům přiložím internetový odkaz na nějaký dokument, polohraný film, či 

kratší reportáž. Jejich zhlédnutí není povinné, ale doporučuji to a případnou kratší 
videosekvenci si pustíte všichni. Jednak získáš o dané historické době nebo události 
názornější představu a pak Ti to může pomoci - jako jiný způsob trávení času - využít 
povinnost být celý den doma a nikam nevycházet. 

 
4. Pokud jde o hodnocení ! Prozatím řeš do sešitu úkoly, které Ti postupně zadávám. 

V danou chvíli u naprosté většiny z vás nějaké známky mám, takže to zatím řešit nemusíme, 
případně oslovím pouze jednotlivce. Ale....  Podle toho, jak  se dále bude vyvíjet situace, 
může se stát, že nějakou formu zpětné vazby zavedu. Třeba mi vyfotíte konkrétní úkol 
v sešitě a pošleš mi ho na můj školní e-mail, nebo něco zadám na zvláštní papír, který 
vyfotíte a pošlete mi ho. Ale to uvidíme.  Říkám to hlavně proto, abyste si průběžně do 
sešitu vše plnili a když vás pak o něco požádám (nebo po návratu do školy hned na 
prvním dějepise vyberu sešity), budeš mít takřka vyřešeno. 

 
5. Z hlediska obsahu výuky – učivo o 2.polovině 19.století a začátek 20.století, do konce 

školního roku bychom měli probrat i 1.světovou válku. U 2.poloviny 19.století budu 
provádět jen cílený výběr a zaměříme se hlavně na české a kulturní dějiny. 

 
6. Přikládané soubory budou vždy pro snadnou orientaci pojmenovány takto:                        

datum zadání úkolu v pořadí: rok-měsíc-den a k tomu stručně název tématu. 
 
 
Dne 20.3.2020                                                                         PhDr.Martin Šikula, vyučující dějepisu  


