
 

DEJEPIS – UČEBNÉ OSNOVY  

 

 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu: 

 Dejepis je samostatným predmetom a spolu s geografiou a občianskou výchovou tvorí 

vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Spolu s nimi predstavuje jeden 

z významných prostriedkov humanizácie žiakov. Pomocou vyučovania dejepisu sa žiaci 

oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb či skupín 

ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých 

historických obdobiach. Postupne si osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické 

spôsoby svojho konania. 

 Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka a uchovanie 

kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, 

regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Ide predovšetkým o postupné 

poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré 

zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej 

prítomnosti. Dejepis na základnej škole kladie dôraz najmä na dejiny 19. a 20. storočia, 

v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. 

 Vyučovanie dejepisu vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva 

ako súčasti kultivovania ich historického vedomia. Pritom rezonuje i úcta k iným národom 

a etnikám, rovnako tak rešpektuje kultúrne a iné odlišnosti ľudí, rôznych skupín a spoločenstiev. 

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Syseľ 

Ročník piaty 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu DEJEPIS 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne.  

Názov ŠVP  ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Syseľ 

Ročník šiesty 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť 

pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 rozvíjať chuť učiť sa, 

 rozvíjať schopnosť klásť si rôznorodé otázky na osi minulosť - prítomnosť – budúcnosť 

a vytvárať si tak vlastný názor, 

 všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny, 

 pestovať u žiakov lásku k svojmu národu a viesť žiakov k spoznávaniu jeho histórie, 

 pochopiť a pracovať s historickým časom a historickým priestorom, 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky i synchrónne, 

 rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja, 

 využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti, 

 rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor, 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo, 

 rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy 

človeka, spoločnosti, 

 pracovať s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a s ich hodnotiacim 

posudzovaním, 

 rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti, 

 skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho, 

 určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov, 

 vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov, 

 rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období, 

 rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj, 

 poznať vplyv a dôsledky konania ľudí a poučiť sa z nich, 

 vyhľadávať relevantné informácie z rôznych zdrojov (textov verbálnych, obrazových, 

grafických, z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, 

časopisov, webových stránok, z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie), 

 klásť dôraz na literatúru ako zdroj, nielen učebnice, ale aj odborné a populárno-vedecké 

časopisy, 

 podporovať potrebu čítania u žiakov a správneho porozumenia prečítaného, 

 využívať získané informácie a verifikovať ich hodnoty, 

 štruktúrovať výsledky v tvorbe súboru vlastných prác, 
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 diskutovať o problémoch a návrhoch ich riešení, 

 podporovať individualitu žiaka v zmysle rozvíjania schopnosti vyjadriť vlastný názor, 

argumentovať a dokázať ho obhájiť, 

 rozvíjať etické cítenie žiakov založené na empatii a asertivite, viesť ich k prosociálnemu 

správaniu. 

 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete dejepis využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)  

Žiaci sa naučia pracovať 

 s historickým časom 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne 

 rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja 

 využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti 

 s historickým priestorom 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo 

 rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor 

 rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života 

a obživy človeka, spoločnosti 

 s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim 

posudzovaním 

 vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť 

 popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe 

určujúcich znakov 

 rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti 

 skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho 

 určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 

 vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 

 rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období 
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 rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj 

 

Žiaci získajú základné informácie 

 ako vyhľadávať relevantné informácie  

 z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov 

kombinovaných 

 z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, 

časopisov, webových stránok 

 z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie 

 ako využívať tieto informácie a verifikovať ich hodnoty 

 vo vyberaní informácií 

 v organizovaní informácií 

 v porovnávaní informácií 

 v rozlišovaní informácií 

 v zaraďovaní informácií. 

 v kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 

 ako štruktúrovať výsledky, výstupy a potvrdenia vybraného postupu 

 v zoradení výsledkov rozpoznaní podstatného od nepodstatného 

 integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca 

 vyhodnocovaní správnosti postupu 

 tvorbe súboru vlastných prác 

 

Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, 

konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu 

v podobe systematizovaného výkonového štandardu. 

 

 

Stratégia vyučovania: 

Vyučovanie dejepisu na základnej škole vychádza z tendencie umožniť žiakom získať 

kompetencie, ktoré im vytvoria podmienky na aktívny prístup k pátraniu a skúmaniu minulosti. 

Získané spôsobilosti umožnia žiakom vyhľadávať a pátrať, pýtať sa na jednotlivé historické javy 

a procesy a tým spôsobom nepristupovať k histórii len ako k uzavretej minulosti. 

V procese rozvíjania špecifických predmetových cieľov žiakov najvýznamnejším 

faktorom je učiteľ. Od toho ako vyučuje dejepis a ako vníma svoju úlohu na vyučovacej hodine 
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závisí aj kvalita rozvíjania uvedených cieľov. Poslaním učiteľa dejepisu je prekonať 

transmisívnu výučbu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov prevažne vysvetľujúcimi 

metódami. Učiteľ na hodinách dejepisu aplikuje postupy a metódy, ktoré kladú dôraz na aktívny 

prístup žiakov v procese hľadania, objavovania a vytvárania poznatkov z uplynulých období. Je 

to proces v ktorom sa má uplatniť žiakova vlastná činnosť, ktorá môže byť individuálna alebo 

kolektívna (kooperatívna) a ktorá v súlade so skúsenosťami a pod vedením učiteľa žiakom 

umožní získanie nových poznatkov, ale zároveň aj radosť z procesu poznávania. Učiteľ vytvára 

možnosti na prácu v malých vzájomne prepojených skupinách ako aj priestor na diskusiu v rámci 

celej triedy. Zároveň žiakom zabezpečuje historický materiál na hodine alebo ich informuje, kde 

je možné historický materiál nájsť.  

Moderne vyučovať dejepis nie je možné bez používania počítača a internetu. Z internetu 

žiaci môžu získať rôzne informácie z dejepisnou problematikou. Aj v tomto procese je veľmi 

významná úloha učiteľa, ktorý je umerňovateľom. 

Za zmysluplné a efektívne vyučovanie dejepisu považujeme také vyučovanie, ktoré 

zabezpečí: 

 chronologické preberanie učiva 

 synchrónne vyučovanie svetových a národných dejín 

 adekvátny dôraz na národné dejiny 

 návštevu múzeí, galérií a realizáciu primeraných exkurzií 

 vyučovanie regionálnych dejín. 

 

Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť budú využívané najmä motivačné metódy 

(motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia). Vytváranie nových 

poznatkov a zručností budú podporovať expozičné metódy ako rozprávanie, vysvetľovanie, 

rozhovor, beseda, demonštračná metóda, pozorovanie, didaktické hry, atď. Pre aktivizáciu 

žiakov a ich zapojenie do vyučovania budú dôležité aj praktické aktivity (samostatná činnosť na 

základe inštruktáže) – tvorba projektov a referátov, vyhľadávanie informácií. Dôraz bude 

kladený na prácu s knihou a textom - čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, 

učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných 

informácií), samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky 

a experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). Pri vyučovaní budú 

využívané aj metódy ako diskusia, či kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania 

založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny). Z fixačných metód budú 

uplatňované metódy opakovania a precvičovania - ústne a písomné opakovanie, opakovanie 

s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy, didaktické testy, a pod.   



 6 

Na vyučovaní sa bude využívať aj samostatná a tímová tvorba projektov, dlhodobé 

samostatné práce, prezentácie a obhajoby výstupov, pričom dôraz bude kladený na samostatnosť 

a zodpovednosť za učenie. Budeme dôsledne zohľadňovať individuálne potreby žiakov 

a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Talenty žiakov v jednotlivých oblastiach 

budú rozvíjané do maximálnej možnej miery. Viac bude preferovaná samostatná práca žiakov 

a ich cieľavedomé zvládanie učiva.  

Z organizačných foriem sa bude uplatňovať najmä vyučovacia hodina základného, 

motivačného, expozičného, fixačného a aplikačného typu. 

 

Učebné zdroje: 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Učebnica:  

TONKOVÁ, M. – MIHÁLIKOVÁ, M.: Dejepis pre 5. ročník základných škôl. Bratislava. 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2009. ISBN 978-80-10-01-01795-9 

BELANOVÁ, M.: Dejepis na dlani. Bratislava. Príroda 2004. ISBN: 8007012117 

KRASNOVSKÝ, B. – MIHÁLIKOVÁ, M. – TONKOVÁ, M.: Dejepis pre 6. ročník základnej 

školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011. ISBN 978-80-10-

01872-7 

Odborné časopisy: História, Historická revue 

Encyklopédie 

Výučbové CD 

Prezentácie v Powerpointe (vytvorené vyučujúcim alebo získané z webových stránok 

www.modernyucitel.net, www.zborovna.sk ) 

Internet 

 

 

Hodnotenie 

Po ukončení tematického celku pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie 

komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť 

stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 

testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si 

http://www.modernyucitel.net/
http://www.zborovna.sk/
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volí vyučujúci. Žiak má možnosť po dohode so skúšajúcim didaktický test opakovať, ak bol 

v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 

skúšajúcim a žiakom.  

 

Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomné testy, projekty a referáty. 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov bude poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, 

aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia bude tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotené bude aj prepojenie vedomostí so 

zručnosťami a spôsobilosťami. Klasifikácia podľa Metodického pokynu č.22/2011- 1.máj 2011. 
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Obsah vzdelávania: 

Rozpis učiva predmetu: DEJEPIS  

 

1Ročník piaty, hodina týždenne 

   spolu 33 vyučovacích hodín 

 

Tematické celky 

(obsahový štandard) 
Výkonový štandard 

Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) Prierezové 

témy 

Žiak má: 

I. Od blízkemu k vzdialenému 

 

 minulosť, prítomnosť 

a budúcnosť, 

 história, dejepis, 

 kronikár, pisár, archivár, 

historik, archeológ, 

 hmotné, obrazové a 

písomné historické 

pramene, 

 pomníky, 

 múzeum, 

 mapa, kartografia 

 sviatočné a pamätné dni, 

ochrana pamiatok 

 poznať základné historické pojmy: minulosť, prítomnosť, 

budúcnosť, Herodotos, dejiny, história, predok, 

 opísať, čím sa zaoberá dejepis, 

 uviesť dôvody, prečo si ľudia pripomínajú minulosť,identifikovať 

rozdiel medzi prírodným a historickým časom, 

 vymenovať zmeny v mieste bydliska, ktoré sa udiali počas jeho 

života, 

 rozpoznať, čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo v mieste jeho 

bydliska, 

 zostaviť pomocou starých fotografií a pohľadníc obraz mesta 

v minulosti, ktorý porovná so súčasnosťou, 

 vymenovať významné sviatky a pamätné dni, 

 zostaviť tabuľku dátumov štátnych a pamätných dní, 

 vysvetliť rozdiel medzi štátom a Európskou úniou, 

 poznať jej vznik, vývoj a význam pre Európu, 

OSR 

 

MUV 

II. Človek v premenách priestoru 

a času 

 

 lovci a zberači, 

 roľníci, 

 obydlia v minulosti a 

obydlia dnes, 

 mestá a hradiská, 

 rod, kmeň, rodina, 

 človek a energia - oheň, 

koleso, vietor a voda, 

 sťahovanie, 

 orientovať sa na dejepisnej mape, 

 čítať dejepisnú mapu, rozpoznať rozdiel medzi mapou 

a glóbusom, 

 uviesť príčiny sťahovania ľudí v minulosti a prítomnosti, 

 vysvetliť pojem kolonizácia, 

 zostaviť tabuľku najdôležitejších dopravných prostriedkov v 

chronologickej postupnosti, 

 porovnať spôsoby dopravy v minulosti a prítomnosti, 

 rozpoznať vplyv dopravných prostriedkov na životné prostredie 

ENV 

OZO 

VMR 

MDV 
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Tematické celky 

(obsahový štandard) 
Výkonový štandard 

Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) Prierezové 

témy 

Žiak má: 

 objavy, 

 detská práca, 

 doprava 

 

svojho regiónu, 

 charakterizovať život roľníkov v minulosti, 

 vysvetliť oddelenie remeselníkov od roľníkov, 

 zhodnotiť význam špecializácie remeselnej výroby, 

 vysvetliť príslovie: „remeslo má zlaté dno", 

 nakresliť znak, ktorý výstižne charakterizuje zamestnanie 

remeselníka, 

 nájsť rozdiely medzi výmenným a peňažným obchodom, 

 vystihnúť rozdiely medzi prírodnou a umelou energiou, 

 uviesť príklady využívania prírody v prospech človeka, 

 zdôvodniť príčiny neustáleho hľadania nových zdrojov energie 

 vymenovať vynálezy, ktoré pomohli človeku využiť energiu vo 

svoj prospech, 

 uviesť príklad zneužívania prírody človekom, 

 uviesť najčastejšie druhy detskej práce, 

 zaujať stanovisko k problému detskej práce, 

 zaujať postoj k tvrdeniu, že dospelí v niektorých krajinách 

zneužívali a i naďalej zneužívajú prácu detí vo svoj prospech, 

III. Človek a komunikácia 
 

 jazyk a písmo, 

 hlaholika, 

 kniha, 

 rozhlas, televízia, noviny, 

internet, e-mail 

 náboženstvo, 

 legendy, mýty, 

 pisári, prvé knihy 

 médiá, 

 vojna a mier. 

 zhodnotiť význam vynálezu písma, 

 vymenovať najstaršie druhy slovanského písma, 

 vymenovať druhy písem z minulosti, 

 identifikovať rozdiely medzi rukopisom a tlačenou knihou, 

 zhodnotiť význam vynálezu kníhtlače, 

 rozlíšiť vybrané písma, ktorými sa v minulosti písalo, 

 uviesť prostriedky dorozumievania medzi ľuďmi v minulosti, 

 uviesť druhy moderných masovo-komunikačných prostriedkov, 

 zdôvodniť stálu prítomnosť vojen v minulosti a prítomnosti, 

 uviesť dôsledky vojen pre človeka a prostredie, v ktorom žije, 

 zostaviť správu o vojenskom konflikte v súčasnosti. 

MUV 

MDV 

OSR 
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Prierezové témy – výchova : MUV – multikultúrna,      MDV – mediálna,      OSR - osobnostný a sociálny rozvoj,      ENV - environmentálna ,      

                                               OZO - ochrana života a zdravia,              VMR - výchova k manželstvu  a rodičovstvu 
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Rozpis učiva pre predmet dejepis Ročník: šiesty, 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Tematický celok 
Obsahový štandard 

Výkonový štandard 

 

Prierezová téma 

 

Téma Pojmy Spôsobilosti 

1h Úvod do štúdia dejepisu Dejepis, archeológia, historik, archeológ, 

metódy práce historiografie a archeológie 

Vedieť prerozprávať, čím sa zaoberá dejepis, 

archeológ, historik. Vedieť ktoré sú pomocné 

vedy historické. 

 

 Skúmanie minulosti  

Obrazy pravekého 

sveta 

4h 

Život v kamennej dobe – 

lovci a zberači 

Kamenná doba – pastieri a 

roľníci 

Človek objavuje meď 

a bronz 

Človek využíva železo 

 

Lovci a zberači Žiaci majú vedieť: 

 rozpoznať rozdiely v spôsobe obživy a života 

pravekých zberačov, lovcov a roľníkov 

 analyzovať pracovné nástroje pravekých ľudí 

 zhodnotiť význam najdlhšie používaného 

pracovného nástroja – kameňa 

 porovnať kamenné pracovné nástroje 

s medenými a bronzovými 

 porovnať výhody a nevýhody týchto 

nástrojov, resp. zbraní 

 identifikovať nástroje a zbrane človeka 

medenej doby 

 zovšeobecniť spôsob obživy a života ľudí 

v medenej dobe na základe príbehu Ӧtziho 

 zostaviť správu zo skúmania spôsobu obživy 

a života pravekých ľudí 

 odhaliť postupne stav a premeny životného 

prostredia v dôsledku ľudskej činnosti 

  

MUV 

OSR 

 

 

 

 

 

Praveké umenie 

Pastieri a roľníci 

Pravek na Slovensku 

Lovec doby medenej 

Otzi 

Železná doba 

Projekt 

Obrazy 

starovekého sveta 

17h + 2h svetové 

náboženstvá 

 

Civilizácie starého orientu 

 

Prírodné podmienky 

Závlahové poľnohospodárstvo 

odhaliť vzťah medzi prírodnými 

podmienkami údolí veľkých riek a vznikom 

prvých štátov 

identifikovať znaky zavlažovacieho 

poľnohospodárstva 

analyzovať vnútorné členenie spoločnosti 

v mestskom štáte 

zhodnotiť premeny a význam písma pre 

spoločnosť najstarších štátov 

 

 

MDV 

 

ENV 

 

MUV 

 

 

 

 

 

 

India a Čína 

Mestský štát 
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  Pyramídy v Egypte zostaviť obrazový materiál o kultúrnych 

pamiatkach najstarších štátov 

identifikovať poznatky obyvateľov 

najstarších štátov, ktoré nám slúžia dodnes 

 

 

 
 Písmo 

 Rozvoj vedy a kultúry  

 Staroveké Grécko 

 

 

Minojská civilizácia  odhaliť vzťah medzi prírodnými 

podmienkami a vznikom množstva 

nezávislých mestských štátov v Grécku 

 rozpoznať rôznu formu vlády 

v mestských štátoch na príklade Atén 

a Sparty 

 analyzovať spôsob života a formu vlády 

v Aténach za Perikla 

 analyzovať Periklovu reč o aténskej 

demokracii 

 položiť základné analytické otázky 

školskému historickému písomnému 

prameňu 

 pochopiť problém rovnosti a nerovnosti 

 zdôvodniť významné postavenie 

telesnej výchovy v mestských štátoch 

 vymedziť olympijské disciplíny, 

v ktorých sa dodnes súťaží 

 zhodnotiť význam olympijských 

myšlienok v minulosti a prítomnosti 

MUV 

 

OSR 

 

ENV 

 

 

 

 

Knóssos 

Mykénska civilizácia 

Trójska vojna 

Dávnoveké Grécko 

Veda a vzdelanosť v Grécku 

Klasické Grécko 

Akropolola 

Perikles 

Námorné sily 

Macedónsko a helenizmus 

  Alexander Macedónsky  

 Rímska republika 

 

Kráľovská doba  analyzovať formu vlády v rímskej 

republike ako mestského štátu 

 analyzovať spôsob obživy a života 

v Ríme 

 dokumentovať expanziu mestského 

štátu a jeho premenu v ríšu 

 rozpoznať vnútorné dôsledky expanzie 

pre politickú premenu republiky na 

cisárstvo 

 rozpoznať príčiny budovania rímskej 

hranice pozdĺž stredného Dunaja 

 zostaviť stručný informačný materiál 

o živote v rímskych táboroch na našom 

území 

 

MUV 

 

ENV 

 

ENV 

 

 

 

Etruskovia 

Rímska republika 

Kartágo 

Kríza a pád republiky 

Caesar 

Rímske cisárstvo 

 Pompeje 

 Rozmach Rímskej ríše 

 Limes Romanus 
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 Kultúra Rímskej ríše 

Kresťanstvo v Rímskej ríši 

 rozpoznať dôležitosť gréckej a rímskej 

kultúry pre vytvorenie európskej kultúry 

 odhaliť príčiny prenasledovania kresťanov 

v Rímskej ríši 

 rozpoznať korene kresťanského 

náboženstva 

 Prenasledovanie kresťanov 

 Opakovanie Zhrnutie učiva o starovekom Grécku a Ríme  

  Kvízy, tajničky  

Obrazy 

stredovekého 

sveta 8h 

 Rodové spoločenstvá 

 

 vysvetliť príčiny sťahovania 

národov na začiatku stredoveku 

 vysvetliť dopad sťahovania národov 

na pôvodné obyvateľstvo 

 vysvetliť pojem rodové 

spoločenstvo a príčiny jeho zániku 

MUV 

ENV 

 

  Slovania 

  Sťahovanie národov 

  Barbarské štáty 

 Tri ríše raného stredoveku Arabská a Franská ríša  zdôvodniť príčiny rozdelenia rímskej 

ríše 

 zovšeobecniť príčiny zániku 

západorímskej ríše 

 odhaliť ciele expanzívnej politiky 

Justiniána, Karola Veľkého a arabských 

kalifov 

 zhodnotiť kultúrny odkaz Byzantskej 

a Franskej ríše 

MEV 

MUV Karol Veľký 

   

  Byzantská ríša 

  Konštantinopol 

 

 

  

Feudalizmus 

  

 odhaliť nový vzťah medzi ľuďmi 

vyšších spoločenských vrstiev formujúcej 

sa stredovekej spoločnosti za pomoci grafu 

 

MUV 

OSR 

 

VMR 

Rytier 

Šírenie kresťanstva  vysvetliť príčiny rýchleho šírenia 

kresťanstva na začiatku stredoveku 

 vysvetliť príčiny križiackych výprav 

 analyzovať duchovný život stredovekého 

človeka 

  Križiacke výpravy 

 Každodenný život 

 

 

Hrad, mesto, dedina  identifikovať spôsob života a obživy 

jednotlivých sociálnych vrstiev stredovekej 

spoločnosti 

 zdôvodniť príčiny oddelenia remeselníkov 

od roľníkov 

Obchodné cesty 

Život v stredoveku 
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Prierezové témy – výchova : MUV – multikultúrna,      MDV – mediálna,      OSR - osobnostný a sociálny rozvoj,      ENV - environmentálna ,      

                                               OZO - ochrana života a zdravia,              VMR - výchova k manželstvu  a rodičovstvu 

 

  Projekt  Stredovek a hrad 

 Vzdelanie Kláštor, pisár. Univerzity  zdôvodniť, prečo sa kláštory stali 

postupne hospodárskymi a kultúrnymi 

centrami 

 zhodnotiť význam stredovekých 

univerzít 

ENV 

MUV 

  Hrad  

 Stredoveké štáty Francúzsko v stredoveku  analyzovať politickú situáciu                      

vo Francúzsku v stredoveku 

MDV 

 

  Jana z Arcu  

  Nemecko a Anglicko v stredoveku  vysvetliť vznik cisárstva a Sv. ríše 

rímskej nemeckého národa 

 vysvetliť útoky Vikingov na Anglicko 

 analyzovať Veľkú listinu slobôd z r. 1215 

MDV 

  Vikingovia  

Opakovanie  

1h 

Opakovanie poznatkov zo 

6.tr. 

Zopakovanie poznatkov z učiva 6.roč. Žiaci vedia zhodnotiť úroveň svojich 

nadobudnutých vedomostí a schopností. 

 

 Vedomostná súťaž  


