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VZESTUP SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH (středa 6.5.) 
-přečíst v učebnici str. 98 - 99 

Do sešitu přepsat zápis nebo vytisknout a nalepit: 

VZESTUP SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH 
-Spojené státy svou rozlohu rozšiřovaly – válkami, koupí 

 

Rozpor mezi severními a jižními státy: 

Sever – farmářské státy (kvalifikovaní pracovníci) 

Jih - plantážnické a bavlnářské státy (pracovní síla otroků) 

 

1860 nový prezident ABRAHAM LINCOLN – odpůrce otrokářství 

->jižní státy se odtrhly a vytvořily tzv. Konfederaci amerických států 

-severní státy se označovaly jako UNIE a považovaly jednání Konfederace za protiústavní  

 

->začala válka „Severu proti Jihu“ (1861 – 1865) 

-Jih - v čele generál LEE 

-Sever – generál GRANT 

 

1863 rozhodující bitva u GETTYSBURGU 

-vítězství Severu 

1865 mír 

 

1865 vražda Lincolna v divadle 

 

Důsledky války: 

-rekonstrukce Jihu (demokratizace), zrušení otroctví na celém území USA 

-rychlý ekonomický rozvoj USA 

 

Kdo by měl zájem o toto téma, zde jsou odkazy na videa: 

 slavne-dny.cz – Den, který ukončil americkou občanskou válku (1865) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10009928/den-ktery-ukoncil-americkou-obcanskou-valku-9-duben 

 slavne-dny.cz – Den atentátu na Abrahama Lincolna (1865) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10005397/den-atentatu-na-abrahama-lincolna-14-duben 

https://cz.depositphotos.com/stock-

photos/jarn%C3%AD.html?offset=300&qview=23603869 

http://www.youtube.com/
https://www.slavne-dny.cz/episode/10009928/den-ktery-ukoncil-americkou-obcanskou-valku-9-duben
http://www.youtube.com/
https://www.slavne-dny.cz/episode/10005397/den-atentatu-na-abrahama-lincolna-14-duben
https://cz.depositphotos.com/stock-photos/jarn%C3%AD.html?offset=300&qview=23603869
https://cz.depositphotos.com/stock-photos/jarn%C3%AD.html?offset=300&qview=23603869


Televizní tipy: 

Úterý 5.5. ČT 2 – 14.00 Bitva o rozhlas  

Čtvrtek 7.5. ČT 2 – 20.00 Zkáza krásou. Příběh Lídy Baarové (dokument – Třeštíková) 

 

V případě jakýkoliv dotazů mě kontaktujte na pracovní email – porizkova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku. 
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V PÁTEK 8. 5. 2020 SLAVÍME STÁTNÍ SVÁTEK 

Den vítězství 

8. 5. 

Na 8. května připadá jedna z hlavních událostí historie nejen ČR ale i Evropy. Právě na 8. května roku 1945 připadá 

ukončení 2. světové války. Stalo se tak díky kapitulaci Německa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se podíváme do dějin tehdejšího Československa, tak 5. května vypuklo na základě celoevropských událostí 

pražské povstání. O 3 dny později - 8. května byla podepsáno příměří a ústup jednotek Wermachtu z našeho území.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Za období socialismu jsme tento den slavili až 9. května, kdy byla osvobozena Praha Rudou armádou, ale 

v porevolučních dějinách naší země, se tyto oslavy přesunuly zpět na datum 8. května, neboť dnes již víme, že část 

naší země osvobodili Američané 

Zdroj: http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/svatek-prace-3/ 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_v%C3%ADt%C4%9Bzstv%C3%AD#/media/Soubor:VE_

Day_celebrations_on_Bay_Street_1945.jpg 
https://g.cz/galerie/den-vitezstvi/?back=/&img=8 

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kviz-co-vsechno-ne-vite-o-dnesnim-svatku-dne-

vitezstvi_479044.html?showTab=nejctenejsi-7  

https://g.cz/budvar-den-vitezstvi-8-kveten-1945-v-8-historickych-

fotografiich-kresbach/?rpage=2  

https://www.reflex.cz/clanek/historie/63200/dragounska-jizda-do-

plzne-za-druhe-svetove-valky.html  

http://svatky.centrum.cz/svatky/statni-svatky/svatek-prace-3/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_v%C3%ADt%C4%9Bzstv%C3%AD#/media/Soubor:VE_Day_celebrations_on_Bay_Street_1945.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_v%C3%ADt%C4%9Bzstv%C3%AD#/media/Soubor:VE_Day_celebrations_on_Bay_Street_1945.jpg
https://g.cz/galerie/den-vitezstvi/?back=/&img=8
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kviz-co-vsechno-ne-vite-o-dnesnim-svatku-dne-vitezstvi_479044.html?showTab=nejctenejsi-7
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kviz-co-vsechno-ne-vite-o-dnesnim-svatku-dne-vitezstvi_479044.html?showTab=nejctenejsi-7
https://g.cz/budvar-den-vitezstvi-8-kveten-1945-v-8-historickych-fotografiich-kresbach/?rpage=2
https://g.cz/budvar-den-vitezstvi-8-kveten-1945-v-8-historickych-fotografiich-kresbach/?rpage=2
https://www.reflex.cz/clanek/historie/63200/dragounska-jizda-do-plzne-za-druhe-svetove-valky.html
https://www.reflex.cz/clanek/historie/63200/dragounska-jizda-do-plzne-za-druhe-svetove-valky.html

