
D8.A,B_zadání	  na	  týden	  8.6.2020	  –	  12.6.2020	  
	  
Téma:	  	  1.světová	  válka	  	  (uč.	  str.	  129	  –	  131)	  

-‐ vznik	  Trojspolku	  a	  Trojdohody	  
-‐ Balkán	  
-‐ Atentát	  v	  Sarajevu	  

	  
https://slideplayer.cz/slide/2852100/	  

-‐ z	  této	  prezentace	  se	  vám	  bude	  dobře	  dělat	  
zápis	  	  

	  
	  
https://dum.rvp.cz/materialy/1-‐svetova-‐valka-‐1914-‐
1918.html	  

	  
-‐ stáhněte	  si	  jak	  prezentaci,	  tak	  pracovní	  list	  
-‐ tento	  týden	  udělejte	  jen	  slide	  1	  –	  17	  –	  prohlédněte	  si	  je	  
-‐ nelekejte	  se	  množství	  slidů,	  je	  tam	  spousta	  fotek	  
-‐ PL	  si	  zkuste	  vyplnit	  
	  

Atentát	  v	  Sarajevu	  
	  

https://slideplayer.cz/slide/5649598/	  	  	  -‐	  film	  nemusíte	  
shlédnout	  celý,	  ale	  můžete	  
-‐ podívejte	  se	  na	  něj	  alespoň	  od	  41.59	  min.	  
-‐ měli	  byste	  umět	  odpovídat	  na	  tyto	  otázky:	  
	  
a) Kdo	  odjel	  na	  manévry	  a	  kam?	  S	  kým	  cestoval?	  Kdo	  

byl	  následníkem	  trůnu?	  
b) Kdy	  se	  tato	  cesta	  konala?	  
c) Byl	  známý	  plán	  cesty?	  
d) Kolik	  atentátů	  bylo	  během	  této	  cesty	  na	  

arcivévodu	  spácháno?	  
e) Byl	  druhý	  atentát	  také	  plánovaný?	  
f) Jak	  se	  jmenoval	  druhý	  atentátník?	  Co	  vytáhl	  z	  

kapsy?	  
g) Jak	  se	  jmenovala	  organizace,	  jíž	  byl	  členem?	  



h) Ky	  přesně	  ke	  střelbě	  došlo?	  
i) Kdo	  zemřel	  jako	  první?	  Na	  co	  zemřel/a?	  
j) Jaký	  byl	  postoj	  vídeňského	  dvora	  ke	  smrti	  

manželů	  a	  proč?	  Co	  je	  to	  morganatický	  sňatek?	  
(Morganatické	  manželství	  či	  morganatický	  
sňatek	  je	  v	  kruzích	  evropské	  šlechty	  takové	  
manželství,	  v	  němž	  jeden	  z	  partnerů	  je	  z	  hlediska	  
společenské	  hierarchie	  nižšího	  původu	  než	  druhý	  
a	  právo	  dané	  země	  s	  takovouto	  skutečností	  
zároveň	  spojuje	  významná	  omezení	  pro	  „níže	  
postaveného“	  partnera	  i	  případné	  potomstvo.)	  
	  

k) Co	  víme	  o	  oblečení	  	  smrtvých	  a	  automobilu,	  nímž	  
cestovali?	  

l) Kam	  byli	  po	  smrti	  ze	  Sarajeva	  převezeni?	  
m) Kde	  jsou	  pochováni?	  Byli	  manželé	  pochováni	  

vedle	  sebe	  na	  stejné	  úrovni?	  	  
Souhlasíte	  s	  tím,	  jak	  se	  dvůr	  k	  Žofii	  choval??	  

n) Kde	  u	  nás	  se	  svoji	  rodinou	  žili?	  Na	  kterém	  zámku?	  
Byli	  jste	  tam	  někdy?	  

o) Co	  se	  stalo	  s	  atentátníkem?	  
	  
	  

	  
Pokud	  byste	  měli	  problém	  s	  otevřením	  odkazů,	  učivo	  
najdete	  v	  učebnici.	  	  
	  
Přečíst,	  vypsat	  a	  umět	  odpovídat	  na	  mé	  otázky,	  ale	  I	  na	  
otázky	  za	  texty.	  
	  
H.	  Černá	  


