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Školský vzdelávací program Dejepis 

 
 

Charakteristika predmetu: 

       Dejepis spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej 

však samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie 

žiakov. V jeho priebehu si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe 

oboznamovania sa 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. Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka 

ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, 

celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým 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. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môţeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov 

i problémov. Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v 

ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných 

skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým 

hodnotám európskej civilizácie.  
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Ciele predmetu : 

 

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, 

schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, aby nepristupovali k 

histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé 

otázky, pomocou ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný názor. Významným prostriedkom k 

tomu je súbor primeraných školských historických prameňov (aj exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za integrálnu súčasť 

didaktického systému výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách. Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania 

uvedených cieľových kategórií je prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe 

prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na 

aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s 

učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení.  

 

 

Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti) Žiaci si kladú otázky: - použijú ich na osvojovanie daných 

významov, ktoré súvisia s riešením základných operácií:  

 

-  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 - 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 
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-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 - rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj  

- aplikujú ich v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských 

historických písomných, obrazových, grafických a hmotných prameňoch - stopách po minulosti - pri vymedzovaní predmetu skúmania 

Žiaci vymedzia, čo môžu skúmať pri priamom pozorovaní pästného klinu. - pri vytvorení plánu skúmania Žiaci zostavia plán skúmania pästného 

klinu. - pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania Žiaci v pracovnom tíme zhrnú výsledky svojho skúmania pästného klinu ako najstaršieho 

pracovného nástroja - pri vytvorení záznamu zo skúmania Žiaci v pracovnom tíme urobia záznam o skúmaní pästného klinu 

-   pri vyhľadávaní relevantných informácií - 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 populárnovedeckej literatúry a 

historickej beletrie 

-   pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty - vyberaní informácií - organizovaní informácií - porovnávaní informácií - 

rozlišovaní informácií - zaraďovaní informácií. - kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií  

 

-  pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 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. 
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                                                                    Školský vzdelávací program  Dejepis – 5.ročník 
/1  hodina  týždenne, 33 hodín ročne/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 

 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

1. Úvodná hodina – 1hod. 

2. Od blízkeho k vzdialenému – 15 hod. 

3. Človek v premenách priestoru a času – 12hod. 

4. Človek a komunikácia – 5hod 

 

 

 

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 1  hodina týždenne 

Ročník piaty 

Škola ZŠ M.R.Štefánika 

Kód a názov ŠVP ISCED 2 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX.  Vytvoriť pozitivnu klímu 

v triede, pripravit žiakov na 

získavanie nových vedomostí 

 1.Úvodná 

hodina  

 

 Rozhovor, 

dialóg, 

vysvetľovanie 

Informácie o učive 

5. ročníka. 

Oboznámiť žiakov 

s obsahom 

a cieľmi 

vyučovania 

dejepis 

 1  

IX.  Naučiť žiakov orientovať sa 

v historickom čase 
Od blízkeho 

k 

vzdialenému 
 

Oboznámenie 

sa s novým 

predmetom 

Multikulturálna výchova 

prepojenie na zemepis a 

občiansku výchovu 

Vysvetľovanie 

Riadený 

rozhovor 

Zoznámenie sa 

s novým 

predmetom -  

žiaci ovládajú, čo 

je dejepis, 

poznajú jeho 

zakladateľa, čo je 

predmetom 

dejepisu a na čo 

je dejepis 

potrebný. 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: predmet, 

veda 

dejepis 

dejiny 

IX – X.  Naučiť žiakov orientovať sa 

v historickom čase 
Od blízkeho 

k 

vzdialenému 
 

Prečo sa učíme 

dejepis 

 

Multikulturálna výchova 

prepojenie na zemepis a 

občiansku výchovu 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

Vysvetľovanie 

Riadený 

rozhovor 

Žiaci  vedia: 

- rozlíšiť 

prítomnosť a 

minulosť  

- z histórie získať 

informácie o 

hodnotách, o 

pamätihodnostiach 

aj z nášho rodiska 

- vymenovať  

zmeny v mieste 

bydliska, ktoré sa 

udiali počas ich 

života 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1  
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Časový 

rozvrh 
Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

X.  Naučiť žiakov orientovať sa 

v historickom čase 
Od blízkeho 

k 

vzdialenému 
 

Prečo sa učíme 

dejepis 

 

Multikulturálna výchova 

prepojenie na zemepis a 

občiansku výchovu 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Vysvetľovanie 

Riadený 

rozhovor 

Žiaci  vedia: 

- rozlíšiť 

prítomnosť a 

minulosť  

- z histórie získať 

informácie o 

hodnotách, o 

pamätihodnostiach 

aj z nášho rodiska 

- vymenovať  

zmeny v mieste 

bydliska, ktoré sa 

udiali počas ich 

života 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: história, 

Herodotos 

Staroveké 

Grécko 

X.  Naučiť žiakov orientovať sa 

v historickom čase 
Od blízkeho 

k 

vzdialenému 
 

Čas je poradie 

udalostí 

Multikulturálna výchova 

prepojenie na zemepis a 

občiansku výchovu 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Vysvetľovanie 

Riadený 

rozhovor 

Vysvetľovanie 

Práca s 

doplňujúcim 

textom 

 

Žiaci vedia: 

porovnať 

historický 

a prírodný čas 

- obdobia v 

dejinách 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy 

kalendár,  

historický 

a prírodný čas: 

 X.  Naučiť žiakov orientovať sa 

v historickom čase 
Od blízkeho 

k 

vzdialenému 
 

Čo 

potrebujeme 

vedieť pri 

prechádzke 

časom 

Geometria  

Vysvetľovanie 

Riadený 

rozhovor 

Práca s časovou 

priamkou 

 

                                                           

Žiaci vedia: 
-  rozpoznať pojmy 

pred Kr. a po Kr./ 

pred naším 
letopočtom a po n.l. 

- vedia, čo je 

letopočet, aký 
letopočet používame  

- zakresliť do 

časovej priamky 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1  

Pojmy: časová 

priamka, 

letopočet, 

narodenie Krista, 

kresťanský 

letopočet 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

X.  Naučiť žiakov orientovať sa 

v historickom čase 
Od blízkeho 

k 

vzdialenému 
 

Určovanie 

storočí 

matematika Výklad 

práca s časovou 

priamkou 

 

 

Žiaci vedia: 

- určovať 

storočia 

a tisícročia 

- zaradiť 

letopočty  

do príslušného 

storočia 

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: storočie 

tisícročie 

X.  Naučiť žiakov orientovať sa 

v historickom čase 
Od blízkeho 

k 

vzdialenému 
 

Sviatočné 

a pamätné dni 

-cirkevné a 

štátne 

OBN 

VYV 

Motivačné 

rozprávanie 

Prezentácia 

 

Žiaci vedia: 

- zostaviť 

tabuľku 

základných 

štátnych, 

cirkevných 

sviatkov 

a pamätných 

dní. 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: 

cirkevné a štátne 

sviatky 

Vianoce, Veľká 

noc, fašiangy, 

X.  Naučiť žiakov orientovať sa 

v historickom čase 
Od blízkeho 

k 

vzdialenému 
 

Sviatočné 

a pamätné dni 

-rodinné a 

pamätné 

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti 

 

Motivačné 

rozprávanie 

Prezentácia 

 

Žiaci vedia: 

- zaznačiť na 

časovú os 

rodinné sviatky 

a  poznajú 

rodinné tradície 

 

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1  

Pojmy: narodeniny, 

meniny, výročia 

dátum 

pamätné dni 

zvyky, tradície 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

XI.  Naučiť žiakov orientovať sa 

v historickom čase 
Od blízkeho 

k 

vzdialenému 
 

Spoznáme 

hmotné 

pamiatky 

VYV Motivačné 

rozprávanie 

Výklad 

 

Žiaci vedia : 

-čo sú 

historické 

pramene a ich 

rozdelenie 

- čo je 

archeológia a 

poznajú prácu 

archeológa, čo 

je pravek 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: vykopávky 

archeológ  

pomník, pamätník, 

pamätná tabuľa 

múzeum 

XI.  Naučiť žiakov orientovať sa 

v historickom čase 
Od blízkeho 

k 

vzdialenému 
 

Čo sú 

obrazové 

pamiatky 

OBN 

VYV 

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti 

Výklad 

Práca s 

doneseným 

materiálom  

 

Žiaci sú  

schopní: 

- pochopiť 

pojem 

generácia v 

rodinnom 

kontexte na 

príklade 

starých 

rodičov, 

rodičov. 

- zostaviť 

rodostrom 

svojej rodiny. 

- zhodnotiť 

význam 

rodinného 

albumu pre 

život rodiny 

 

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: fotografia, 

rodinný album, 

rodostrom 

obraz 

maľba, freska 

gobelín 

plagát 

galéria 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

XI.  Naučiť žiakov orientovať sa 

v historickom čase 
Od blízkeho 

k 

vzdialenému 
 

Písomné 

historické 

pramene 

Multikulturálna výchova 

prepojenie na zemepis a 

občiansku výchovu 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Demonštrácia 

obrazového 

materiálu 

Analýza textu a 

zhrňujúci zápis 

 

Žiaci vedia: 

-vymenovať 

druhy 

písomných 

prameňov 

-  kde sa 

uskladňujú 

- čo je archív 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: písomný 

prameň 

archív, archivár 

mapy,listiny 

zvitok 

XI.  Naučiť žiakov orientovať sa 

v historickom čase 
Od blízkeho 

k 

vzdialenému 
 

Skúsme, ako 

pracuje 

historik 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Práca v 

skupinách s 

historickým 

prameňmi 

 

Projekt- 

zahrať sa na 

pátrača a zistiť 

stručné dejiny 

našej školy. 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: Práca 

historika. 

 XII.  Naučiť žiakov orientovať sa 

v historickom čase 
Od blízkeho 

k 

vzdialenému 
 

Mapa 

a priestor na 

mape 

Geografia 

 

Vysvetľovanie 

učiteľa 

Práca s 

historickou 

mapou 

Žiaci vedia: 

- pracovať 

s dejepisnými 

mapami 

- na čo slúžia 

dejepisné mapy 

-  čo je 

kartografia a 

kartograf 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1  

Pojmy: mapa, 

glóbus, kartografia, 

dejepisné mapy 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

XII.  Naučiť žiakov orientovať sa 

v historickom čase 
Od blízkeho 

k 

vzdialenému 
 

Kto ochraňuje 

historické 

pamiatky 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Rozprávanie 

Práca s 

historickou 

mapou 

 

 

Žiaci vedia: 

- čo je múzeum 

a chápu jeho 

význam 

- vymenovať 

niektoré druhy 

múzeí 

- vysvetliť 

rozdiel medzi 

múzeom, 

archívom a 

skanzenom a 

poznajú čo sú 

exponáty  

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

    1 Pojmy: múzeum 

výstavná sieň, 

exponát, 

depozitár 

skanzen 

XII.  Naučiť žiakov orientovať sa 

v historickom čase 
Od blízkeho 

k 

vzdialenému 
 

Exkurzia Dopravná výchova 

 

Exkurzia – 

Novohradské 

múzeum a 

galéria 

Praktické 

oboznámenie 

sa 

s priestorom 

múzea, 

archívu, 

knižnice, 

vymenovať 

múzeá v meste 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

 Pojmy: 

 XII.  Naučiť žiakov orientovať sa 

v historickom čase 
Od blízkeho 

k 

vzdialenému 
 

Zhrnutie 

tematického 

celku 

 

  

Skupinová práca 

IKT 

Opakovanie, 

systematizácia 

nadobudnutých 

poznatkov 

tematického 

celku. 

   

Pojmy: 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a 

kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

I.  Naučiť žiakov 

orientovať sa na 

historických ma 

pách 

Človek v 

preme – 

nách 

priestoru 

a času 

Ako sa žilo 

na úsvite 

dejín 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Opis udalostí 

Samostatná práca 

Žiaci vedia: 

- opísať život lovca 

a zberača, 

- vysvetliť prechod 

k poľnohospodárstvu, 

- porovnať život 

lovcov 

a poľnohospodárov 

s dnešnými ľudmi 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: lovec , zberač, 

kamenná doba, pästný klin, 

luk, oštep 

 

I.  Naučiť žiakov 

orientovať sa na 

historických ma 

pách 

Človek v 

preme – 

nách 

priestoru 

a času 

Roľníctvo Biológia 

 

Vysvetľovanie a 

zhrňujúci zápis 

Demonštrácia 

obrazového materiálu 

Žiaci vedia: 

- opísať život  a 

prácu roľníkov a 

porovnať s dnešnou 

prácou na poli 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: poľnohospodárstvo, 

keramika, radlo, 

žarnov, kosák 

dvojpoľný,trojpoľný,striedavý 

systém obrábania pôdy 

II.  Naučiť žiakov 

orientovať sa na 

historických ma 

pách 

Človek v 

preme – 

nách 

priestoru 

a času 

Obydlia 

minulosti 

Geografia 

Multikultúrna výchova 

 

 Dialóg 

 Práca s 

tlačou 

 

Žiaci  vedia : 

- popísať vznik dedín 

a prvých miest, - 

rozdiel medzi 

starobylými 

a dnešnými mestami 

- vysvetliť, čo boli 

hradiská  

- popísať 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1  

Pojmy: dediny 

mestá, trhy 

hradiská 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

II.  Naučiť žiakov orientovať sa na 

historických ma 

pách 

Človek v 

preme – 

nách 

priestoru 

a času 

Obydlia dnes OBN Práca s 

literatúrou a 

internetom 

 

Žiaci  vedia : 

rozdiel medzi 

starobylými 

a dnešnými 

mestami 

 

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

    1 Pojmy: veľké mestá 

súčastnosti 

II.  Naučiť žiakov orientovať sa na 

historických ma 

pách 

Človek v 

preme – 

nách 

priestoru 

a času 

Ako si človek 

vytváral rodinu 

OBN 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

Práca s 

obrazovým 

materiálom 

Brainstorming 

Žiaci vedia: 

-porozprávať, 

ako žili rodiny 

v minulosti, 

porozprávať 

o svojej rodine 

-určiť spoločné 

znaky 

najstarších 

rodín s 

dnešnými 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: rod 

kmeň 

rodina 

III.  Naučiť žiakov orientovať sa na 

historických ma 

pách 

Človek v 

preme – 

nách 

priestoru 

a času 

Ako ľudia 

spoznávali silu 

prírody 

Biológia 

Fyzika 

Environmentálna 

výchova 

 

Dialóg 

Práca s 

názornými 

ukážkami 

Žiaci vedia: 
- vymenovať 

vynálezy, ktoré 

pomohli človeku 
využiť energiu vo 

svoj prospech ,  

- zdôvodniť 
príčiny hľadania 

nových zdrojov  

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: oheň, voda, 

vietor, koleso, 

Sumeri,  

energia solárna, 

veterná, vodné koleso  

Prírodná a umelá 

energia 

znečisťovanie, 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

III.  Naučiť žiakov orientovať sa na 

historických ma 

pách 

Človek v 

preme – 

nách 

priestoru 

a času 

Ako si človek 

zmenšoval svet 

Dopravná výchova 

 

výklad Žiaci vedia: 

- vysvetliť  

spôsoby 

dopravy v 

minulosti a dnes  

- rozpoznať 

vplyv dopravy 

na životné 

prostredie 

svojho regiónu. 

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: Od kolesa k 

lietadlu  

druhy dopravy 

III.  Naučiť žiakov orientovať sa na 

historických ma 

pách 

Človek v 

preme – 

nách 

priestoru 

a času 

Ľudia v pohybe OBN Zážitkové 

učenie, 

IKT 

Žiaci vedia: 

- rozlíšiť príčiny 

sťahovania ľudí 

v minulosti i 

prítomnosti.  

- vysvetliť 

pojem 

kolonizácia 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: kolónie, 

kolonizácia, 

Kolombus, 

Vikingovia, Slovania 

 

III.  Naučiť žiakov orientovať sa na 

historických ma 

pách 

Človek v 

preme – 

nách 

priestoru 

a času 

Práca – trest 

alebo radosť 

  

Skupinová práca 

Samostatná 

práca 

Žiaci sú schopní 

nájsť rozdiely 

medzi 

výmenným 

a peňažným 

obchodom 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1  

Pojmy: výmenný a 

peňažný obchod, 

mince, peniaze 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IV.  Naučiť žiakov orientovať sa na 

historických ma 

pách 

Človek v 

preme – 

nách 

priestoru 

a času 

Dnešné profesie Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

IKT 

Skupinová práca 

Žiaci si 

uvedomujú 

dôležitosť práce, 

chápu 

rozdielnosť 

rôznych profesií 

a náročnosť 

každej práce a 

pestujú v sebe 

úctu k práci 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

    1 Pojmy: staré a nové 

druhy práce  

továreň 

robotník 

IV.  Naučiť žiakov orientovať sa na 

historických ma 

pách 

Človek v 

preme – 

nách 

priestoru 

a času 

Detská práca Geografia 

OBN 

ETV 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Prezentácia, 

IKT 

Žiaci vedia: 

- vysvetliť 

pojem “tretí 

svet” 

- uviesť 

najčastejšie 

druhy detskej 

práce v 

minulosti a dnes 

- zaujať 

stanovisko k 

problematike 

zneužívania 

detí na prácu 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: detská práca 

”tretí svet” 

UNICEF 

IV.  Naučiť žiakov orientovať sa na 

historických ma 

pách 

Človek v 

preme – 

nách 

priestoru 

a času 

Zhrnutie 

tematického 

celku 

 

 Práca v 

skupinách aj 

jednotlivo  

Súhrnné 

opakovanie 

Upevňovanie a 

precvičovanie 

tematického 

celku. 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

  

Pojmy: 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

V.  Naučiť žiakov význam 

komunikácie medzi ľuďmi, 

pracovať s historickými 

Človek a 

komunikácia 

Pamäť ľudstva 

– jazyk a 

písmo 

SJL 

Geografia 

Prezentácia 

Samostatná 

práca žiakov 

IKT 

Žiaci vedia: 

- vymenovať 

najstaršie druhy 

slovanského 

písma a písiem 

v minulosti 

- vyhľadať 

povesť 

z minulosti o 

Bratislave. 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

    1 Pojmy: 

jazyk, rukopis, 

papyrus, pergamen, 

papier, klinové 

písmo, hieroglyfy, 

hlaholika, Brailovo 

písmo, azbuka, 

latinka 

 

V.  Naučiť žiakov význam 

komunikácie medzi ľuďmi, 

pracovať s historickými 

Človek a 

komunikácia 

Prvé knihy SJL 

Mediálna výchova 

Zážitkové 

učenie 

Žiaci vedia: 

- identifikovať 

rozdiel medzi 

rukopisom 

a tlačenou 

knihou 

- zhodnotiť 

kníhtlač  

- chápu prínos 

médií pre 

spoločnosť. 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: 
Guttenberg 

knihy, legendy, 

povesti, báje 

V.  Naučiť žiakov význam 

komunikácie medzi ľuďmi, 

pracovať s historickými 

Človek a 

komunikácia 

Médiá NAV  

IKT 

Samostatná 

práca 

Žiaci vedia : 

-uviesť 

prostriedky 

dorozumievania 

sa medzi ľuďmi 

v minulosti a v 

súčasnosti 

- zhodnotiť 

pokrok v 

komunikácií 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1  

Pojmy: Knihy, 

noviny, rozhlas, 

televízia,pošta, 

internet, e-mail 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

VI.  Naučiť žiakov význam 

komunikácie medzi ľuďmi, 

pracovať s historickými 

Človek a 

komunikácia 

Duchovný 

život človeka - 

náboženstvo 

 

Geografia 

NAV 

OBN  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

IKT 

Skupinová práca 

Žiaci rozprávajú 

o známych 

povestiach, 

legendách 

a bájach, overujú 

ich historickú 

pravdivosť.  

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: legendy, 

mýty, 

náboženstvo 

Jahve, tóra, 

Biblia, 

Alah, korán, 

VI.  Naučiť žiakov význam 

komunikácie medzi ľuďmi, 

pracovať s historickými 

Človek a 

komunikácia 

Keď zlyhá 

komunikácia 

OBN 

Geografia 

Mediálna výchova 

Práca s 

internetom 

Práca vo 

dvojiciach 

Žiaci vedia. 

- uviesť dôvody 

vojen  a 

dôsledky pre 

človeka a 

životné 

prostredie, v 

ktorom žije  

-  vyhľadať na 

internete a v 

správach 

zaujímavosti  z 

dejín vojenstva 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: Vojna, 

mier, víťazi-

porazení, prímerie  

vojnové konflikty 

VI.   Opakovanie 
tematického 
celku 
 

  

IKT 
Opakovanie, 

systematizácia 

nadobudnutých 

poznatkov. 

Žiaci poznajú 

základné 

pojmy 

potrebné 

k ďalšiemu 

štúdiu dejín. 

- ústne 

-písomne 

-práca 

1  

Pojmy: 
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Hodnotenie žiakov 
 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách v každom vzdelávacom výstupe. Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce. 

Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomne testy a projekt. Cieľom je ohodnotiť 

prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie 

a klasifikáciu. Hodnotiť sa bude známkou. 
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Školský vzdelávací program  Dejepis – 6.ročník 
/2  hodiny  týždenne, 66 hodín ročne/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 

 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

1. Úvodná hodina – 1hod. 

2. Obrazy pravekého  sveta – 17 hod. 

3. Obrazy starovekého sveta – 30 hod. 

4. Obrazy stredovekého sveta – 16 hod 

5. Opakovanie – 2.hod. 

 

 

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 1  hodina týždenne 

Ročník šiesty 

Škola ZŠ M.R.Štefánika 

Kód a názov ŠVP ISCED 2 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 



Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

 

 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tematický celok  Téma Obsahový štandard Prierez.témy Metódy práce Výkonný štandard Metódy 

hodnotenia 

Hodiny 

Naučiť žiakov o živote 

pravekého človeka 

v jednotlivých dobách 

praveku. 

Obrazy pravekého 

sveta 

 Vznik Zeme a života 

Formy života na Zemi, 

prahory, starohory, 

prvohory, druhohory, 

treťohory, štvrtohory 

Multikulturáln

a výchova 

Biológia 

Práca 

s učebnicou 

Práca 

s doplnkovým 

textom - 

Čítanka 

Žiak vie vymenovať 

základne etapy vo 

vývoji Zeme, vie 

charakterizovať 

jednotlivé formy 

života vo vývoji 

Zeme 

Ústne 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita 

 

3. 

 

 

 

 

Oboznámiť žiakov so 

životom v paleolite 

 Život ľudí v staršej 

dobe kamennej 

Od lovca k roľníkovi a 

remeselníkovi 

BIO 

OBV 

GEO 

Frontálne 

opakovanie 

Práca 

s učebnicou 

Písomná práca 

v skupinách 

Práca s mapou 

  

Žiaci rozpoznajú 

rozdiely v spôsobe 

obživy a života 

pravekých zberačov, 

lovcov a roľníkov, 

Ústne 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita 3. 

Oboznámiť žiakov so zmenami 

v živote ľudí v neolite. 
 Život ľudí v mladšej 

dobe kamennej 

  

Zberač, lovec, roľník 

GEO 

BIO 

Práca s mapou 

Názorné ukážky 

Riadený 

rozhovor 

 

Žiaci analyzujú 

pracovné nástroje 

pravekých ľudí, 

- zhodnotia význam 

najdlhšie používaného 

pracovného materiálu 

– kameňa. 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Pracovná 

aktivita 

3. 
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Oboznámiť žiakov so zmenami 

v živote ľudí v eneolite. 

 

 Život ľudí v dobe 

medenej a bronzovej  

Meď bronz FYZ 

OBV 

VYV 

MKV 

Výklad 

Riadený 

rozhovor 

Práca 

s historickými 

prameňmi 

Práca s mapami 

Skupinová 

práca 

Žiaci porovnajú 

kamenné pracovné 

nástroje 

s medenými a 

bronzovými 

nástrojmi, 

- identifikujú nástroje 

a zbrane človeka 

medenej 

doby, 

zovšeobecnia spôsob 

obživy a života ľudí 

v medenej dobe napr. 

na príbehu Ötziho, 

- zostavia správu zo 

skúmania spôsobu 

obživy. 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Pracovná 

aktivita 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oboznámiť žiakov so zmenami 

v živote ľudí v dobe železnej 

 Život ľudí v dobe 

železnej 
 železo 

FYZ 

OBV 

 

Výklad 

Riadený 

rozhovor 

Brainstorming 

Práca s mapou 

Zostavia správu zo 

skúmania spôsobu 

obživy 

a života pravekých 

ľudí, 

odhalia postupne stav 

a premeny životného 

prostredia v dôsledku 

ľudskej činnosti.  

 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Pracovná 

aktivita 

4. 

 

 

 

 

 

Naučiť žiakov vymenovať 

najstaršie riečne civilizácie 

Predpoklady vzniku 

najstarších štátov 

 Riečne civilizácie 

a ich bohatstvo 

GEO 

ENV 

Didaktické hry 

Pojmové mapy 

Práca 

s internetom 

a odbornou 

literatúrou 

Tvorba projektu 

a prezenácia 

zručností 

Žiaci odhalia vzťah 

medzi prírodnými 

podmienkami údolí 

veľkých riek a 

vznikom 

prvých štátov, 

identifikujú znaky 

zavlažovacieho 

poľnohospodárstva. 

 

Ústne 

skúšanie 

 

 

 

1. 
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Naučiť žiakov vymenovať 

najstaršie staroorientálne 

štáty 

 

 Najstaršie 

staroorientálne štáty 

 

Riečne civilizácie a ich 

bohatstvo, odev, 

nástroje, zbrane 

GEO 

BIO 

SJL 

Riadený 

rozhovor 

Práca 

s učebnicou 

a čítankou 

Práca s mapou 

Žiaci zostavia 

obrazový materiál o 

kultúrnych 

pamiatkach 

najstarších štátov,  

identifikujú poznatky 

obyvateľov 

najstarších 

štátov, ktoré nám 

slúžia dodnes Žiaci 

analyzujú vnútorné 

členenie spoločnosti 

v mestskom štáte. 

 

Ústne 

skúšanie 

4. 

Oboznámia sa so vznikom 

teritoriálneho štátu.  

 

 Staroveký Egypt Faraón, pyramída 

GEO 

MKV 

ENV 

OBV 

Práca 

s historickým 

textom 

Práca s mapou 

Skupinová 

práca 

Žiaci vedia 

charakterizovať život 

v starovekom Egypte. 

Ústne 

skúšanie 

4. 

Oboznámia sa s kultúrou 

staroorientálnych štátov 

 Kultúra 

staroorientálnych 

štátov 

Písmo, náboženstvo 
MKV 

VYV 

Práca 

s učebnicou 

Práca 

s internetom 

Tvorba 

prezentácií 

Práca s mapou 

Zhodnotia premeny a 

význam písma pre 

spoločnosť najstarších 

štátov.  

 

1. 

Oboznámia sa s vplyvom 

prírodných podmienok na 

vznik štátu, oboznámia sa so 

životom najstarších kultúr 

v Grécku. 
Obrazy starovekého 

sveta 

 Vznik starovekého 

Grécka 

Paláce, minojská 

kultúra, mykénska 

kultúra 

LIT 

VYV 

GEO 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj 

Výklad 

Práca 

s učebnicou 

a čítankou 

 

Žiaci odhalia vzťah 

medzi prírodnými 

podmienkami 

a vznikom množstva 

nezávislých 

mestských štátov 

v Grécku. 

 

Ústne 

skúšanie 

1 
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Oboznámia sa s gréckou 

literatúrou, písmom a 

kultúrou 

 Grécke báje, 

povestí a 

náboženstvo 

Písmo, Homér 

LIT 

VYV 

 

Výklad 

Riadený 

rozhovor 

Práca s mapou a 

učebnicou 

Žiaci si uvedomia, že 

Grékov spájal 

spoločný jazyk, 

mytológia, 

náboženstvo, kultúra, 

šport, obchod.  

Ústne 

skúšanie 
 

     2 . 

 

 

Oboznámia sa s príčinami, 

priebehom a výsledkami 

grécko – perzkých vojen.  

 Grécko – perzské 

vojny 

Maratón, Temmopyly, 

Salamín 
GEO 

Výklad 

Riadený 

rozhovor 

Tvorba 

prezentácie 

Žiaci vedia 

charakterizovať 

príčiny grécko-

perzských vojen 

a vedia vymenovať 

najväčšie bojiská. 

Ústne 

skúšanie 

Pracovná 

aktivita 

    2. 

Oboznámia sa so spôsobom 

života v gréckych mestských 

štátoch 

 

 Grécke mestské 

štáty 

Atény, Sparta, Korint, 

Megara, Delfy, 

Olympia OBV 

GEO 

 

Riadený 

rozhovor 

Práca 

s učebnicou 

Práca s mapou 

Práca s čítankou 

Žiaci rozpoznajú 

rôznu formu vlády v 

mestských 

štátoch na príklade 

Sparty a Atén .  

Vysvetliť príčiny 

sťahovania ľudí. 

Ústne 

skúšanie 

Pracovná 

aktivita 

 

 

 

2. 

 

 

Oboznámia sa s najstaršími 

prvkami gréckej demokracie 

 Aténska 

demokracia 

Demokracia, Solón, 

Perikles  

OBV 

 

Práca 

s učebnicou 

Práca s čítankou 

Žiaci analyzujú 

spôsob života a formu 

vlády v Aténach 

za Perikla, 

- pochopia problém 

rovnosti a nerovnost- 

zdôvodnia významné 

postavenie telesnej 

výchovy 

v mestských štátoch  

 

Pracovná 

aktivita 
 

 

3. 

 

 

 

Oboznámia sa s gréckou 

architektúrou, kultúrou, 

športom, literatúrou 

a vzdelanosťou. 

 Grécka kultúra 

 

Filozofia, 

dórsky,iónsky, 

koríntsky stĺp, 

olympíjske hry, 

VYV 

MKV 

Riadený 

rozhovor 

Samostatná 

práca  

Zážitkové 

učenie 

Žiaci vymedzia 

olympijské disciplíny, 

v ktorých sa 

dodnes súťaží, 

zhodnotia význam 

olympijských 

myšlienok  v 

minulosti i 

prítomnosti 

Pracovná 

aktivita 

2. 
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Oboznámia sa s mocenskou 

expanziou A. Macedónského.  

 Vláda Alexandra 

Macedónskeho 
Helénska kultúra 

PIK 

GEO 

Vysvetľovanie  

Práca 

s historickým 

materiálom 

Práca s mapou 

Žiaci vedia na mape 

ukázať územia, ktoré 

dobyl A. 

Macedónsky, vedia 

charakterizovať 

helénsku kultúru 

Ústne 

skúšanie 

2. 

Zopakovať učivo 5. ročníka.  
Polročné 

opakovanie 

Pravek, starovek 

(Grécko) 

GEO 

FYZ 

MKV 

OBV 

PIK 

Test 

Práca s mapou 

Samostatná 

práca 

Žiaci vedia 

charakterizovať život 

v pravekej 

spoločnosti a život v 

starovekom Grécku 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

Pracovná 

aktivita 

3. 

Oboznámia sa so založením 

Ríma 

 

 Založenie Ríma 

Romulus, Rémus, 

rímske kráľovstvo 

GEO 

OBV 

 

Práca s mapou 

 

Žiaci analyzujú formu 

vlády v rímskej 

republike ako -  

- rozpoznajú príčiny 

budovania rímskej 

hranice 

mestského štátu, 

pozdĺž stredného 

Dunaja, analyzujú 

spôsob obživy a 

života v Ríme. 

 

Pracovná 

aktivita 

1. 

Oboznámia sa so životom 

v období rímskej republiky 

 Obdobie rímskej 

republiky  

Patricijovia, plebejci 

Vec verejná 

OBV 

 

Výklad 

Riadený 

rozhovor 

IKT 

 

Dokumentujú 

expanziu mestského 

štátu a jeho 

premenu v ríšu, 

 - analyzujú krízu 

republiky a jej 

premenu na 

cisárstvo. 

Pracovná 

aktivita 

Ústne 

skúšanie 2. 
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Priblíži sa im spôsob 

ovládnutia Itálie Rímom 

 Ovládnutie Itálie 

Rímom 
Tarent, Samniti 

OBV 

MKV 

Dialóg 

Práca s textom 

Práca s 

učebnicou 

Popíšu boje Rimanov 

proti kmeňom v Itálii 

Ústne 

skúšanie 
2. 

 

 

 

Oboznámia sa s priebehom 

púnskych vojen 
 Púnske vojny Púni, Xerxes, Hanibal, 

GEO 

 

Práca s mapou 

Práca 

s odborným 

textom 

Vedia opísať boje 

Rimanov s 

Kartágincami 

Ústne 

skúšanie 
     2. 

Oboznámia sa s obdobím  

rímskeho cisárstva 

Limes Romanus 

 Nástup rímskeho 

cisárstva 

Ceasar, Augustus, 

Nero, Marcus 

Aurelius, 

GEO 

OBV 

Výklad 

Riadený 

rozhovor 

Brainstorming 

Práca s 

učenicou 

 

Vedia vymenovať 

jednotlivých cisárov, 

Žiaci zostavia stručný 

informačný materiál 

o živote v rímskych 

táboroch na našom 

území 

Ústne 

skúšanie 

Pracovná 

aktivita 2. 

 

 

 

 

 

Charakterizujú spôsob vlády v období 

neskorého cisárstva 
 Rímska ríša 

v období neskorého 

cisárstva 

Dioklecián, 

Konštantinopol, Pán a 

Boh 

GEO 

 

Tvorba časovej 

priamky 

IKT 

 

 

Vedia charakterizovať 

vládu Diokleciána, 

charakterizovať 

príčiny úpadku 

rímskej ríše 

Ústne 

skúšanie 

Pracovná 

aktivita 
3. 

Divy starovekého sveta 

  Rímska kultúra 

 

Ľudia a ich 

každodenný život 

Filozofia, architektúra, 

umenie 

SLJ 

VYV 

MKV 

Riadený 

rozhovor 

Zážitkové 

učenie 

IKT 

Žiaci rozpoznajú 

dôležitosť gréckej a 

rímskej kultúry 

pre vytvorenie 

európskej kultúry, - 

zostavia obrazový 

materiál o divoch 

starovekého sveta 

Ústne 

skúšanie 

Písomné 

skúšanie 

 

 

2. 
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Oboznámia sa so vznikom 

kresťanstva, s vývojom počas 

prvých storočí 

Svetové 

náboženstvá 

 

Vznik kresťanstva 
Ježiš Kristus, apoštoli, 

milánsky edikt 

MKV 

SJL 

NAV 

Riadený 

rozhovor 

IKT 

Práca s textom 

- Žiaci odhalia príčiny 

prenasledovania 

kresťanov 

v rímskej ríši, 

zhodnotia význam a 

odkaz kresťanstva pre 

európsku kultúru, 

rozpoznajú korene 

kresťanského 

náboženstva, 

- identifikujú hlavné 

rozdiely medzi 

Starým 

a Novým zákonom, 

Ústne 

skúšanie 

1. 

Priblížiť so vznikom islamu 

 

 Vznik islamu 

 
Alah, Mekka, Korán 

OBV 

MKV 

 

Samostatná 

práca žiakov 

Riadený 

rozhovor 

Práca s mapou 

zdôvodnia príčiny 

rýchleho rozširovania 

islamu identifikujú 

odkaz arabskej 

kultúry pre európsku 

kultúru,  

Ústne 

skúšanie 

Pracovná 

aktivita 
2. 

Oboznámia sa so vznikom 

Byzantskej ríše 

 

Obrazy 

stredovekého sveta 
 Byzantská ríša Justinián,  

Ochrana života 

a zdravia 

ENV 

Výklad 

Práca 

s historickými 

prameňmi 

 Žiaci zdôvodnia 

príčiny rozdelenia 

rímskej ríše, 

- zovšeobecnia 

príčiny zániku 

Západorímskej ríše 

- odhalia ciele 

expanzívnej politiky 

Justiniána, 

- zhodnotia kultúrny 

odkaz Byzantskej ríše 

Ústne 

skúšanie 

3. 
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Priblížiť vznik a život vo 

Franskej ríši. Význam 

kultúrneho dedičstva. 

 Franská ríša 
Chlodovik, Karol 

Veľký 

Ochrana života 

a zdravia 

ENV 

GEO 

Výklad 

Práca 

s historickými 

prameňmi 

Žiaci poznajú 

okolnosti vzniku 

franskej ríše, Vedia 

charakterizoať vládu 

Chlodovika a Karola 

Veľkého 

Pracovná 

aktivita 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

2. 

3. 

 Oboznámia sa  so vznikom 

a životom v Arabskej ríši.  

 

 Arabská ríša 

 
 kalifát 

GEO 

 

Práca s mapou 

Riadený 

rozhovor 

 

Poznať život arabské 

sveta, oboznámiť sa 

s odkazom arabskej 

kultúry 

Ústne 

skúšanie 

2. 

 

Naučia sa charakterizovať 

feudálny systém 

prepožičiavania pôdy 

 Lénny systém 

 

Lénno, senior, vazal 

BIO 

MAT 

Problémový 

výklad 

Dialóg 

 

Žiaci  odhalia nový 

vzťah medzi ľuďmi 

vyšších 

spoločenských vrstiev 

formujúcej sa 

stredovekej 

spoločnosti za pomoci 

grafu 

- identifikujú spôsob 

života a obživy  

Ústne 

skúšanie 

3. 

Oboznámia s významom 

stredovekých kláštorov 

Vzdelanie  Kláštory – centrá 

vzdelanosti 

Opát, noviciát, 

benediktíni BIO 

SJL 

 

Riadený 

rozhovor 

Práca 

s historickými 

materiálmi 

Žiaci  zdôvodnia, 

prečo sa kláštory stali 

postupne 

hospodárskymi a 

kultúrnymi centrami, 

Ústne 

skúšanie 

4. 
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Hodnotenie žiakov 
 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách v každom vzdelávacom výstupe. Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce. 

Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomne testy a projekt. Cieľom je ohodnotiť 

prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie 

a klasifikáciu. Hodnotiť sa bude známkou. 

                                                                    

Oboznámia sa so spôsobom 

vzniku stredovekých miest 

 

 Život 

v stredovekých 

mestách 

Richtár, mestská rada 

MKV 

ENV 

Výklad  

Práca 

s historickým 

prameňom 

Prezentácia  

Žiaci analyzujú 

vzťahy jednotlivých 

sociálnych vrstiev 

stredovekej 

spoločnosti, 

- zdôvodnia príčiny 

oddelenia 

remeselníkov od 

roľníkov, 

- opíšu život ľudí na 

feudálnom majetku a 

v meste. 

Pracovná 

aktivita 

Ústne 

skúšanie 

1 

 

Žiakom sa priblíži význam 

vzdelávania. 
 Školstvo 

v stredoveku 

 

Kláštor, mestské školy 

,univerzity 
SJL 

MKV 

Samostatná 

práca žiakov 

Práca 

s historickým 

prameňom 

Žiaci  zhodnotia 

význam stredovekých 

univerzít. 

 

Ústne 

skúšanie 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 
Zopakovať učivo 6. ročníka.  

(starovek) 

Záverečné 

opakovanie – 

opakovanie pravek, 

starovek 

starovek (Rím) 

SJL 

MKV 

GEO 

OBV 

VYV 

 

Samostatná 

práca žiakov 

Riadený 

rozhovor 

Tvorba časovej 

priamky 

Žiaci charakterizujú 

život v období 

starovekého Ríma 

Písomné 

skúšanie 

3. 

Zopakovať učivo 6. ročníka.  

(Pravek, starovek) 

 

Záverečné 

opakovanie: 

stredovek 

Pravek, starovek SJL 

MKV 

GEO 

OBV 

VYV 

 

 

Samostatná 

práca žiakov 

Riadený 

rozhovor 

Tvorba časovej 

priamky 

Žiaci charakterizujú 

život v období 

praveku a staroveku 

Písomné 

skúšanie 

4. 



Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

 

 

Školský vzdelávací program  Dejepis – 7. ročník 
/1  hodina  týždenne, 33 hodín ročne/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Charakteristika predmetu: 

       Dejepis spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej 

však samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie 

žiakov. V jeho priebehu si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe 

oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na 

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 1  hodina týždenne 

Ročník siedmy 

Škola ZŠ M.R.Štefánika 

Kód a názov ŠVP ISCED 2 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
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dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach. Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka 

ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, 

celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým 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. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môţeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov 

i problémov. Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v 

ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných 

skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým 

hodnotám európskej civilizácie.  

 

 

Ciele predmetu : 

 

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, 

schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, aby nepristupovali k 

histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé 

otázky, pomocou ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný názor. Významným prostriedkom k 

tomu je súbor primeraných školských historických prameňov (aj exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za integrálnu súčasť 

didaktického systému výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách. Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania 

uvedených cieľových kategórií je prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe 

prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na 
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aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s 

učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení.  

 

 

Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti) Žiaci si kladú otázky: - použijú ich na osvojovanie daných 

významov, ktoré súvisia s riešením základných operácií:  

 

-  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 - 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 

-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 - rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj  

- aplikujú ich v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských 

historických písomných, obrazových, grafických a hmotných prameňoch - stopách po minulosti - pri vymedzovaní predmetu skúmania 

Žiaci vymedzia, čo môžu skúmať pri priamom pozorovaní pästného klinu. - pri vytvorení plánu skúmania Žiaci zostavia plán skúmania pästného 

klinu. - pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania Žiaci v pracovnom tíme zhrnú výsledky svojho skúmania pästného klinu ako najstaršieho 

pracovného nástroja - pri vytvorení záznamu zo skúmania Žiaci v pracovnom tíme urobia záznam o skúmaní pästného klinu 
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-   pri vyhľadávaní relevantných informácií - 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 populárnovedeckej literatúry a 

historickej beletrie 

-   pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty - vyberaní informácií - organizovaní informácií - porovnávaní informácií - 

rozlišovaní informácií - zaraďovaní informácií. - kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií  

 

-  pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 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. 

 

 

Obsah vzdelávania 

 

     V 7. ročníku je obsahom štúdia historické obdobie – Nonovek . Poznatky sú interpretované nielen v teoretickej, ale  aj v praktickej rovine a 

sú poskytované motivačným spôsobom.   
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                                      Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 

 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

1. Úvodná hodina – 1hod. 

2 . Predkovia  Slovákov v Karpatske kotline – 7 hod. 

3. Slováci v Uhorskom kráľovstve – 5 hod. 

4. Obrazy novověkého světa – 13 hod. 

5. Habsburská  monarchia – 7 hod.  
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. - aktivizovať vedomosti 

a zručnosti z 6. roč. 

 

- preveriť zopakované učivo 

 

 

 1.Úvodná 

hodina 

Opakovanie 

učiva 

 

 Rozhovor, 

dialóg, 

vysvetľovanie 

Informácie o 

učive 7. ročníka. 

Oboznámiť 

žiakov 

s obsahom 

a cieľmi 

vyučovania 

dejepis 

 1  

IX.  
Kognitívne: 

- určiť pôvodné miesto, kde žili 

starí Slovania 

- uviesť príčinu rozdelenia starých 

Slovanov 

- pochopiť  príčiny rozpadu 

Franskej ríše,  

- charakterizovať politický vývoj 

vo Východofranskej ríši 

- opísať život, objavy a vojenské 

výpravy Vikingov a Avarov 

Psychomotorické: 

- práca s mapou: ukázať na mape 

rozdelenie franskej ríše, oblasť kde 

žili Vikingovia, územia, ktoré 

dobyli 

Afektívne: 

- uvedomiť si prečo Cirkev mala 

v stredoveku silné postavenie 

- zhodnotiť križiacke výpravy 

a nájsť nejaké pozitíva ale aj 

nagatíva  

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkovia 

Slovákov v 

Karpatskej 

kotline 
 

Príchod 

Slovanov 

 

Slovenský  jazyk  

a literatúra, 

 

Geografia 

Frontálne 

opakovanie 

práca s 

učebnicou 

písomná práca v 

skupinách, práca 

s mapou, 

vysvetľovanie, 

práca s 

doplňujúcim 

textom 

Žiaci sú schopní: 

- opísať pravlasť 

Slovanov  

- uviesť dôvody 

sťahovania 

Slovano 

v - na historickej 

mape ukázať 

územia na ktoré 

sa Slovania 

nasťahoval 

i - vymenovať 

západných, 

južných a 

východných 

Slovanov 

 - identifikovať 

vzťahy medzi 

Slovanmi a 

Avarmi  

- uviesť príčiny 

vzniku Samovej 

ríše 

 - zdôvodniť 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

      3      Pojmy :  

 

pravlasť, migrácia,       

        Samo 
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význam 

Samovej ríše 

 

 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

X.  

Kognitívne: 

- opísať vznik Veľkej Moravy, 

vymenovať najvýznamnejších 

panovníkov 

- charakterizovať misiu sv.Cyrila 

a Metoda na Veľkej Morave 

-opísať kultúru a vzdelanosť na 

Veľkej Morave 

- charakterizovať vládu 

Svätopluka, uviesť príčinu rozpadu 

Veľkej Moravy 

Psychomotorické 

- práca s hist.mapou – ukázať 

územie Veľkej Moravy 

 

 Afektívne: 

- viesť žiakov k hrdosti na 

cyrilometodskú tradíciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkovia 

Slovákov v 

Karpatskej 

kotline 
 

Veľká Morava 

 

Slovenský  jazyk  

a literatúra, 

 

Geografia 

práca s 

učebnicou 

písomná práca 

v skupinách, 

práca s mapou, 

vysvetľovanie 

práca s 

doplňujúcim 

textom 

práca  

s pracovnými  

listami 

Žiaci vedia: - 

uviesť dôvody 

na vznik 

Veľkomoravskej 

ríše - opísať 

vznik 

Nitrianskeho 

knieţatstva 

 - vysvetliť 

význam 

Veľkomoravskej 

ríše 

 - zhodnotiť 

prínos Cyrila a 

Metoda pre 

rozvoj našej 

kultúry 

a štátnosti 

 - opísať 

Veľkomoravskú 

ríšu počas 

panovania 

Rastislava 

a Svätopluka 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

     4                             Pojmy:  

kresťanské misie  

Cyril a Metod  

Pribina  

Rastislav 

 Svätopluk 
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 - opísať kultúru 

vo 

Veľkomoravskej 

ríši - opísať 

vzdelanosť vo 

Veľkomoravskej 

ríši- ukázať na 

historickej mape 

rozmach 

Veľkomoravskej 

ríše - nakresliť 

obydlie z doby  

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

XI. –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. 

Kognitívne: 

- opísať spôsob života starých 

Maďarov 

-uviesť meno prvého uhorského 

kráľa a zakladateľa uhorského 

štátu 

- vysvetliť pojmy župa, župné 

hrady,bula 

- charakterizovať význam Zlatej 

buly 

-opísať úlohu hradov a hradísk v 

stredoveku 

- opísať úlohu nitrianskeho 

údelného vojvodstva 

- charakterizovať vládu Ladislava 

Kumánskeho a Ondreja III. 

- charakterizovať panstvo M. Č. 

Trenčianskeho 

- opísať hospodársky a kultúrny 

rozvoj Slovenska za vlády 

Anjouovcov 

-charakterizovať vládu Ľudovíta 

Veľkého 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slováci v 

Uhorskom 

kráľovstve 

 

 

Kráľovstvo 

mnohých 

jazykov a 

mravov 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

 

Regionálna výchova 

 

 

 

Výklad 

práca s 

historickými 

prameňmi 

Skupinové 

vyučovanie 
Práca s 

učebnicou 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Žiaci vedia: - 

vysvetliť vznik 

Uhorského 

kráľovstva - 

uviesť prínos 

predkov 

Slovákov pri 

vzniku 

Uhorského 

kráľovstva - 

zhodnotiť vládu 

Štefana 1. - 

zhodnotiť 

význam 

Nitrianskeho 

vojvodstva - 

analyzovať Zlatú 

bulu Ondreja II. 

- vysvetliť, prečo 

dochádzalo v 

Uhorsku k 

neustálemu boju 

o trón - 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

      3 Pojmy: 

dynastie,  

Štefan I 

Ondrej II. 

 Karol Róbert  

Ľudovít I.  

Žigmund 

Luxemburský gotická 

cesta 

 Matej Korvín 
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- charakterizovať vládu Žigmunda 

Luxemburského 

- charakterizovať vládu Mateja 

Korvína 

Psychomotorické: 

- vedieť pracovať s historickým 

materiálom 

- orientovať sa v historických 

encyklopédiách 

Afektívne: 

- viesť žiakov k poznávaniu 

a navštevovaniu našich hradov 

 

analyzovať a 

zhodnotiť 

spôsob 

života ľudí vo 

vrcholnom 

stredoveku a 

dnes - zdôvodniť 

hospodársky 

rozkvet za vlády 

Karola Róberta -  

 

 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

 

XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kognitívne:  
- Opísať život v stredovekom 

meste. - -Vymenovať druhy 

remesiel. – 

-Vymenovať miesta, na ktorých 

vznikali mestá.  

-Vysvetliť úlohu cechov. 

- opísať hospodársky a kultúrny 

rozvoj Slovenska za vlády 

Anjouovcov 

- charakterizovať baníctvo v 14. 

stor., banské mestá 

- vysvetliť pojem privilégium 

Psychomotorické: 

- dramatizácia – povýšenie do 

šľachtického stavu, vyhotoviť si 

vlastný erb 

Afektívne: 

- pochopiť vnútropolitickú situáciu 

pri voľbe nového panovníka 

- predstaviť žiakom slovenské 

 

 

 

 

 

 

Slováci v 

Uhorskom 

kráľovstve 

 

Banské mestá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geografia 

 

Biológia 

 

Slovenský  jazyk  

a literatúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

práca s 

učebnicou 

písomná práca 

v skupinách, 

práca s mapou, 

vysvetľovanie 

práca s 

doplňujúcim 

textom 

práca  

s pracovnými  

listami 

 

 

 

 

 

 

- zhodnotiť 

význam 

banských miest 

na Slovensku - 

opísať kultúru v 

Uhorsku vo 

vrcholnom 

stredoveku, - 

nájsť obrazový 

materiál z 

gotickej cesty - 

ukázať na 

historickej mape 

Uhorské 

kráľovstvo - 

napísať krátky 

životopis 

vybraného 

panovníka 

Uhorska - do 

slepej mapy 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojmy: 

Kremnica 

 Banská Štiavnica 

 Banská Bystrica  

život baníkov,  

dukát 
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XII. stredoveké mestá 

Kognitívne: 

- vysvetliť pojem humanizmus 

a renesancia, poznať umelcov, 

diela 

 

- uviesť spôsob šírenia 

humanistických a renesančných 

myšlienok na Slovensko 

- opísať strediská katolíckeho 

a evanjelického školstva 

v Uhorsku 

Psychomotorické: 

- zhotovať plagát s renesančnými 

pamiatkami na Slovensku 

Afektívne: 

- viesť žiakov k tomu, aby mali 

v úcte tradície, vnímali estetickosť 

a krásu umeleckých diel 

Kríza 

stredoveku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná  výchova 

 

Estetická výchova 

 
práca s 

učebnicou 

písomná práca v 

skupinách, práca 

s mapou, 

vysvetľovanie 

práca s 

doplňujúcim 

textom 

práca  

s pracovnými  

listami 

nakresliť banské 

mestá ležiace na 

území Slovenska 

- napísať krátky 

text o živote 

baníkov 

 

 

 

Žiaci sú schopní: 

- uviesť 

podstatné znaky 

úpadku 

stredovekej 

spoločnosti - 

charakterizovať 

humanizmus - 

vysvetliť 

podstatu 

renesancie 

 

 

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

 

 

 

        3                          

 

Pojmy: 

humanizmus,  

renesancia  

Mikuláš Kopernik 

Leonardo da Vinci 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 
 

I. Kognitívne: 

- charakterizovať význam 

kníhtlače pre spoločnosť 

Psychomotorické: 

- vedieť pracovať s historickým 

materiálom 

- orientovať sa v historických 

encyklopédiách 

Afektívne: 

- viesť žiakov k čestnému sa 

spávaniu ku ostatným 

 

Slováci v 

Uhorskom 

kráľovstve 

 

Kníhtlač 

 

Mediálna výchova 

  

Slovenský  jazyk a 

literatúra 

Výklad 

práca s 

historickými 

prameňmi 

- zhodnotiť 

význam 

kníhtlače 

 - napísať krátku 

esej o význame 

písaného slova  

 

- ústne 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

     2                            Pojmy: 

Ján Gutenberg 

 

I. –II. Kognitívne: 

- vysvetliť význam zámorských 

objavov pre Európu, 

- predstaviť významných 

moreplavcov, 

 - priblížiť negatívne správanie sa 

Európanov v zámorí 

 

Psychomotorické: 
- orientovať sa na historickej mape 

– významné cesty moreplavcov 

 

Obrazy 

novovekého 

sveta 
 

Objavitelia a 

dobyvatelia 

 

Geografia 

 

 

Frontálne 

opakovanie 

práca s 

učebnicou 

písomná práca v 

skupinách, práca 

s mapou, 

vysvetľovanie, 

práca s 

doplňujúcim 

textom 

- rozlíšiť pojmy 

objavitelia a 

dobyvatelia - 

uviesť príčiny 

zámorských 

objavov - 

posúdiť 

dôsledky 

zámorských 

objavov - 

zhodnotiť 

význam 

zámorského 

obchodu - 

zakresliť do 

obrysovej mapy 

smery 

objavných 

plavieb - 

vysvetliť pojem 

kolonializmus 

 

- ústne 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

      3 Pojmy: 

Karavela 

 objavenie Ameriky 

(Krištof Kolumbus) 

oboplávanie zemegule  

( F. Magalhaes )  

kolonializmus 
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kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 
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Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 
 

III. Kognitívne: 

- opísať rozvoj 

poľnohospodárstva, remesial a 

obchodu 

Európy v 12. až 15. stroročí 

- predstaviť novú technológiu 

obrábania pôdy – 3-poľný systém 

- vysvetliť pojem: léno, lénny 

vzťah, vazal, feudum 

- charakterizovať rehoľné rády 

v stredoveku 

-opísať život v stredovekých 

mestách, aký bol vzťah človeka 

k prírode, vysvetliť čo je cech 

a kto tam patril 

Psychomotorické 

- práca s hist.mapou  

Afektívne: 

- vážiť si prácu a pamätať na 

príslovie: „Remeslo má zlaté dno.“ 

 

 

Obrazy 

novovekého 

sveta 
 

Hospodárske 

zmeny 

 

 Regionálna  výchova 

 

Geografia 

Výklad 

práca s 

historickými 

prameňmi 

Skupinové 

vyučovanie 
Práca s 

učebnicou 

- zdôvodniť 

príčiny 

hospodárskych 

zmien v novoveku 

- porovnať prácu 

remeselníka v 

cechu a v 

manufaktúre - 

opísať život 

mešťana - 

zostaviť správu o 

spôsobe života 

remeselníka  

 

- ústne 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

     2                             Pojmy: 

od cechu k 

manufaktúre 

mešťan, 

 zámorský obchod 

 

III. - IV Kognitívne: 

- uviesť príčiny, priebeh 

a výsledok reformácie v Nemecku 

- Opísať podstatu Lutherovej 

kritiky cirkvi. Porovnať osobnosť 

Jána Husa a Martina Luthera. 

Pochopiť príčiny a dôsledky 

augsburského náboženského 

mieru. Viesť k náboženskej 

tolerancii 

Psychomotorické: 

- vedieť pracovať s historickým 

Obrazy 

novovekého 

sveta 
 

Reformácia a 

proti - 

reformácia 

 

Náboženská  výchova 

 
Výklad 

práca s 

historickými 

prameňmi 

Skupinové 

vyučovanie 
Práca s 

učebnicou 

opísať príčiny 

vzniku reformácie 

- analyzovať 

písomný prameň z 

problematikou 

reformácie - 

vysvetliť dôvody 

protireformácie 

- ústne 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

      3 Pojmy: 

Martin Luther 

 Ignác z Loyoly 
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materiálom- orientovať sa 

v historických encyklopédiách 

Afektívne: 

- viesť žiakov k čestnému sa 

spávaniu ku ostatným 

IV – V. Kognitívne: 

- vysvetliť príčinu, priebeh 

a dôsledok bitky pri Moháči pre 

Uhorsko 

- uviesť ako bolo rozdelené 

Uhorsko od roku 1526 

- po prehratej bitke 

charakterizovať habsburskú 

monarchiu 

- vysvetliť prečo sa  Bratislava 

stala v 16. stor. hlavným mestom 

Uhorska 

- vysvetliť pojem- sandžak, hold, 

paša, žold 

- opísať smer   tureckých  

vojenských útokov na území  

Uhorska 

- charakterizovať protitureckú 

obranu na Slovensku 

 

Psychomotorické: 

- zistiť v ktorej slevenskej ľudovaj 

piesni sa spieva o tureckom 

plienení 

Afektívne: 

- pouvažovať prečo Európa v 16. 

stor. sa nedokázala  ubrániť pred 

Turkami 

- poukázať na dnešnú ničivú 

vojenskú silu- terorizmus vo svete 

 

 

Habsbur 

ská 

monarchia 
 

Slovensko na 

hranici dvoch 

svetov 

 

Geografia 

 

Regionálna  výchova 

Výklad 

práca s 

historickými 

prameňmi 

Žiaci vedia: - 

opísať moháčsku 

bitku a jej 

dôsledky - 

objasniť 

postavenie 

Slovenska v 

Habsburskej 

monarchii  

- charakterizovať 

postavenie 

Slovenska v 

susedstve 

Osmanskej ríše - 

uviesť príčiny a 

dôsledky 

protihabsburských 

povstaní v 

Uhorsku - 

zostaviť obrazový 

materiál o 

Bratislave ako 

hlavnom a 

korunovačnom 

meste Uhorska 

 

- ústne 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

      3 Pojmy: 

Moháč Turci 

 Bratislava – 

centrum uhorského 

kráľovstva 
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kompetencie 
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hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 
 

V. – VI. Kognitívne: 

-Charakterizovať osvietenstvo - 

jeho znaky a význam. 

 -Uviesť predstaviteľov 

osvietenstva – 

-Charakterizovať vládu Márie 

Terézie a význam jej reforiem 

-Popísať znaky a význam 

urbárskej regulácie 

- Analyzovať život a dielo A. F. 

Kollára 

- Uviesť najznámejšie reformy 

Jozefa II.  

-Analyzovať život a dielo Mateja 

Bela 

 

Psychomotorické: 

- vedieť pracovať s historickým 

materiálom- orientovať sa 

v historických encyklopédiách 

 

 

 

 

Habsbur 

ská 

monarchia 

 

Osvietenský 

absolutizmus 

 

Geografia 

  

 Regionálna  výchova 

 

Literatúra 

Výklad 

práca s 

historickými 

prameňmi 

Skupinové 

vyučovanie 

Práca s 

učebnicou 

- zhodnotiť 

význam 

reforiem Márie 

Terézie a Jozefa 

II. - 

charakterizovať 

osvietenský 

absolutizmus - 

prezentovať 

významné 

slovenské 

osobnosti 

napísaním 

krátkej práce 

alebo v power 

point 

 

- ústne 

-písomne 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

     4                           Pojmy: 

Mária Terézia  

Jozef II.  

Matej Bell  

Adam F. Kollár 

 reformy 
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Hodnotenie žiakov 
 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách v každom vzdelávacom výstupe. Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce. 

 

Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomne testy a projekt. Cieľom je ohodnotiť 

prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie 

a klasifikáciu. Hodnotiť sa bude známkou. 
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Školský vzdelávací program  Dejepis -8.ročník 
/1  hodina  týždenne, 33 hodín ročne/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah vzdelávania 

 V 8. ročníku je obsahom štúdia historické obdobie – Nonovek  a Najnovšie  dejiny. Poznatky sú interpretované nielen v teoretickej, ale  aj 

v praktickej rovine a sú poskytované motivačným spôsobom.   

Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

1. Úvodná hodina – 1hod. 

2 . Európa na ceste k moderným národom – 8 hod. 

3. Moderný  slovenský  národ – 9 hod. 

4. Rakúsko - Uhorsko – 7 hod.  

5. Prvá  svetová  vojna – 7 hod. 

 

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 1  hodina týždenne 

Ročník ôsmy 

Škola ZŠ M.R.Štefánika 

Kód a názov ŠVP ISCED 2 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX.  - aktivizovať vedomosti 

a zručnosti z 7. roč. 

 

- preveriť zopakované učivo 

 
 

 1.Úvodná 

hodina 

Opakovanie 

učiva 

 

 Rozhovor, 

dialóg, 

vysvetľovanie 

Informácie o 

učive 8. ročníka. 

Oboznámiť 

žiakov 

s obsahom 

a cieľmi 

vyučovania 

dejepis 

    1   

IX.   Oboznámiť sa s novým 

myšlienkovým nazeraním na svet, 

ktoré nazývame osvietenstvo. 

Pochopiť čo je to encyklopédia, 

občan a revolúcia, najmä však 

význam francúzskych osvietencov, 

pričom ústredným motívom ich 

filozofie boli otázky týkajúce sa 

fungovania ľudskej spoločnosti, 

kde sa dožadovali ľudskej 

slobody, slobody myslenia a slova. 

Európa na 

ceste 

k moderným 

národom 

Vek  rozumu MkV, MV, OSR Frontálne 

vyučovanie, 

skupinová práca, 

individuálna 

práca žiakov, 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiak si na 

časovej osi 

vyznačí obdobie 

18. Až 20. 

storočia a zapíše 

najvýznamnejšie 

udalosti. Žiak 

prečíta 

a kriticky 

zhodnotí 

historický 

prameňz 

uvedeného 

obdobia 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

2 Pojmy: 

Encyklopédia, 

občan, revolúcia 

IX – X.  Pochopiť príčiny vypukunutia 

revolúcie vo Francúzsku, 

pochopiť prečo je symbolom 

slobody dobytie  Bastily, 

systematicky a zrozumiteľne 

prezentovať kroky 

revolucionárov. Uvedomiť si, že 

všetky zmeny, všetko nové čo sa 

rodilo, neprichádzalo na svet bez 

bolestí, vojen a  ľudských utrpení. 

Európa na 

ceste 

k moderným 

národom 

Zrod  modernej  

doby 

OSR, MkV, MV, TPPZ Frontálne 

vyučovanie, 

skupinová práca, 

individuálna 

práca žiakov, 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Na základe 

obrázkov 

a fotografií 

v učebnici žiak 

nakreslí pevnosť 

Bastilu, 

francúzskeho 

vojaka mešťana, 

mestský dom 

a pod. 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

8  

Pojmy: revolúcia, 

Deklarácia práv 

človeka a občana, 

Napoleon 

Bonaparte, 

Občiansky zákonník, 

Viedenský  kongres 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 
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Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

X. – XI.      Žiak vysvetlí 

význam 

Občianskeho 

zákonníka pre 

rozvoj slobody 

občana. Žiak 

napíše krátku 

prácu v ktorej 

opíše 

Napoleona, 

Francúzskych 

encyklopedistov 

a pod.  Žiak 

vyhľadá údaje 

o Bratislavskom 

mieri 

a prezentuje ich 

v krátkej 

informácií. Žiak 

na historickej 

mape vyhľadá 

a opíše politickú 

mapu Európy po 

Viedenskom 

kongrese. 

-  
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

XI. – XII. Zoznámenie a pochopenie 

zložitého úseku histórie ľudskej 

civilizácie, ktorý sa prejavoval vo 

sfére hospodárskeho života 

rozvojom priemyselného 

podnikania, vynálezom parného 

stroja, čo spôsobilo revolučné 

zmeny v hutníctve, baníctve 

a v doprave. 

Európa na 

ceste 

k moderným 

národom 

Modernizácia MV,MkV, OSR, DV Frontálne 

vyučovanie, 

skupinová práca, 

individuálna 

práca žiakov, 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiak prezentuje 

znaky 

priemyselnej 

revolúcie. 

Žiak porovná 

výrobu tovaru 

v manufaktúre 

a v továrni. 

Žiak opíše prácu 

v továrni 

s dôrazom na 

prácu detí 

a žien. 

Žiak porovná 

dopravné 

prostriedky: 

parník 

a moderné lode, 

konský záprah, 

železnice 

a automobil. 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

    2 Pojmy: priemyselná 

revolúcia, továreň, 

podnikateľ, robotník 

 XII. Zoznámenie a pochopenie 

moderného nacionalizmu ako 

obdobia, ktorý sa prejavil ako 

východisko pre plnohodnotné 

sebaurčenie národov, umožnil 

formovanie národných štátov – 

zjednotenie Nemecka a Talianska 

Európa na 

ceste 

k moderným 

národom 

Nacionalizmus MV,MkV, OSR Frontálne 

vyučovanie, 

skupinová práca, 

individuálna 

práca žiakov, 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiak opíše 

postavenie 

a formovanie 

národných 

štátov – 

Talianska 

a nemecka. 

Vysvetlí 

postavenie 

menších 

národov 

v Uhorsku – 
Slováci, Rumuni, 

Chorváti a ich 

boj za národnú 
slobodu. 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

2 Pojmy: národné 

hnutia 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

I. – II. Žiaci pochopia 

historické fakty a 

tendencie 

historického 

vývoja, ktoré 

viedli k vypuknutiu Slovenského 

národného hnutia. 

Zaujmu 

stanovisko 

k osobnému 

prínosu 

jednotlivých 

osobností pri 

formovaní Slovenského národného 

hnutia. . Uvedomia si 

potrebu formovať vzťah k 

vlastným 

národným dejinám 

a pocitu hrdosti na 

vlastný národ. 

 

 

Moderný 

slovenský 

národ 

Slovenské 

národné hnutie 

MV, RV, OSR Frontálne 

vyučovanie, 

skupinová práca, 

individuálna 

práca žiakov, 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

-kriticky posúdiť 

a zhodnotiť 

činnosť 

slovenských 

národných 

vzdelancov  

-analyzovať a 

zhodnotiť 

revolučný rok 

1848/49  

-analyzovať 

politický 

program 

Slovákov – 

Žiadosti 

slovenského 

národa  

-opísať 

dobrovoľnícke 

výpravy a 

posúdiť ich 

význam a 

význam SNR  

-analyzovať 

požiadavky v 

dokumente 

Memorandum 

národa 

slovenského  
 
 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

    8 Pojmy: spisovný jazyk, 

politické programy, Tri 

generácie vzdelancov 

 ( Bernolák, Kollár, 

Štúr), Revolučné roky 

1848 – 1849, 

Slovenská národná 

rada, Dobrovoľnícke 

výpravy. 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

III. – IV.  Žiaci na základe 

písania vlastných 

prác – esejí 

pochopia príčiny 

vysťahovalectva 

v ich rodine a 

regione, zistia, ako 

sa menil charakter 

dediny a mesta 

v 19. storočí a na 

začiatku 20. 

storočia. 

Rakúsko 

- 

Uhorsko 

Slováci v 

Uhorsku 

RV, OSR, MkV,  Frontálne 

vyučovanie, 

skupinová práca, 

individuálna 

práca žiakov, 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

-opísať vznik 

Rakúsko -

Uhorska  

-špecifikovať 

postavenie 

Slovákov v R -U  

-zaujať kriticky 

postoj k 

maďarizácii  

-kriticky 

zdôvodniť 

príčiny a 

dôsledky 

vysťahovalectva 

Slovákov  

-zhotoviť graf 

dokumentujúci 

regióny z 

ktorých najviac 

ľudí emigrovalo 

-zhotoviť 

tabuľku na 

porovnanie 

života v meste a 

na dedine  

 
 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

    6 Pojmy:Slováci 

v Uhorsku,  

Dualizmus,  

Modernizácia,  

Industrializácia,  

Maďarizácia- 

slovenská otázka,  

Vysťahovalectvo,  

Mesto a vidiek,  
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

V. –VI..  Žiaci pochopia 

historické fakty a 

tendencie 

historického 

vývoja, ktoré 

viedli k prvej 

totálnej vojne 

v dejinách 

ľudstva. Rozlíšia 

zámienku a 

skutočnú príčinu 

vojny. 

Žiaci pochopia, za 

akých podmienok 

sa formoval náš 

prvý spoločný 

štát. Uvedomia si 

potrebu formovať vzťah k 

vlastným 

národným dejinám 

a pocitu hrdosti na 

vlastný národ. 

Zaujmu 

stanovisko 

k osobnému 

prínosu 

jednotlivých 

osobností pri 

formovaní prvého 

štátu Čechov a 

Slovákov. 

Prvá 

svetová 

vojna 

Prvá svetová 

vojna 

MkV, RV, OŽZ, Ev, 

TPPZ 

Frontálne 

vyučovanie, 

skupinová práca, 

individuálna 

práca žiakov, 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

-kriticky 

analyzovať 

príčiny vzniku a 

ciele Dohody a 

Trojspolku  

-kriticky 

analyzovať a 

zhodnotiť príčiny 

a priebeh 1. 

svetovej vojny  

-charakterizovať 

postoj Slovákov 

k vojne a ich 

účasť pri 

formovaní ČSR  

-zhodnotiť 

význam a úlohu 

osobnosti pri 

vzniku ČSR  

-opísať pomocou 

mapy priebeh 1. 

svetovej vojny  

-ukázať na mape 

zmeny, ktoré 

nastali rozpadom 

R-U  

-napísať krátku 

prácu na tému o 

1. svetovej vojne  

 
 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

    5 Pojmy: Rozdelenie 

Európy – Dohoda, 

Trojspolok,  

Zákopová vojna – front 

a zázemie, 

Odboj Slovákov a 

Čechov – Štefánik, 

Masaryk,  

Zmeny na mape 

Európy – nástupnícke 

štáty, vznik ČSR 

 

 

 

 

 



Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

 

 

 

Hodnotenie žiakov 
 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách v každom vzdelávacom výstupe. Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom 

spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce. 

Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomne testy a projekt. Cieľom je ohodnotiť 

prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie 

a klasifikáciu. Hodnotiť sa bude známkou. 

 

 

 

 

Vysvetlivky skratiek: 

            OSR – osobnostný a sociálny rozvoj 

 EV – enviromentálna výchova 

 MkV – multikulturálna výchova 

 OŽZ – ochrana života človeka a zdravia 

 TPPZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 MV – mediálna výchova 

            DV – dopravná výchova 

 RV – regionálna výchova 

            NŠFG – národný štandard finančnej gramotnosti 

 

Učebné zdroje:  

Literatúra:  

                  Kolektív autorov: Kniha kráľov 

                  Kolektív autorov: Dejiny sveta 

                  Kolektív autorov: Nevyriešené záhady sveta 

                  Kolektív autorov: Školská encyklopédia 

                  Kolektív autorov: Kronika ľudstva 
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                  Kolektív autorov: Školský atlas svetových dejín 

       Kolektív autorov: Slovensko na prahu nového veku 

       Kolektív autorov: Na prahu moderného sveta 

       Kolektív autorov: Svet v novom storočí 

                  Kolektív autorov: Dejiny umenia 

                  Kolektív autorov: Lexikón svetových dejín 

                  Kolektív autorov: Lexikón svetových dejín 

                  Chromeková: Dejiny umenia pre učiteľov 

 

Časopisy :  Historická revue 

Internnetové zdroje:  www.zborovna.sk 

                                  www.google.sk 
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Školský vzdelávací program  Dejepis -9.ročník 
/2  hodiny  týždenne, 66 hodín ročne/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah vzdelávania 

 V 9. ročníku je obsahom štúdia historické obdobie – Nonovek  a Najnovšie  dejiny. Poznatky sú interpretované nielen v teoretickej, ale  aj 

v praktickej rovine a sú poskytované motivačným spôsobom.  Predmet  kladie dôraz na dejiny 20. storočia. Oboznamuje so vznikom Česko-Slovenska, 

s hospodárskym a politickým postavením Slovenska v ČSR a s príčinami, ktoré viedli k zániku ČSR. Vysvetľuje príčiny vypuknutia, priebeh, ukončenie a 

dôsledky 2. svetovej vojny. Vysvetľuje príčiny vzniku Slovenskej republiky (1939 – 1945). Oboznamuje s rozdelením sveta na dva mocenské bloky po 2. 

svetovej vojne, so životom v Česko-Slovensku za železnou oponou a so vznikom Slovenskej republiky v roku 1993. Vysvetľuje fenomény súčasného sveta. 

 

 

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 2  hodiny týždenne 

Ročník deviaty 

Škola ZŠ M.R.Štefánika 

Kód a názov ŠVP ISCED 2 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
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Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

1. Úvodná hodina – 1hod. 

2 . Európa v medzivojnovom období – 8 hod. 

3. Česko - Slovensko v medzivojnovom období – 9 hod. 

4. Druhá svetová vojna – 8 hod.  

5. Slovenská republika (1939 – 1945) – 7 hod. 

6.  Povojnový svet – 8 hod. 

7. Československo za železnou oponou – 14 hod. 

8. Slovenská republika 1993 – 4 hod. 

9. Súčasný svet – 6 hod 

10. Opakovanie – 1.hod 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX.  - aktivizovať vedomosti 

a zručnosti z 8. roč. 

 

- preveriť zopakované učivo 

 
 

 1.Úvodná hodina 

Opakovanie učiva 

 

 Rozhovor, 

dialóg, 

vysvetľovanie 

Informácie 

o učive 9. 

ročníka. 

Oboznámiť 

žiakov 

s obsahom 

a cieľmi 

vyučovania 

dejepis 

    1   

IX.  – X. -Vymenovať novovzniknuté 

štáty v Európe. Uviesť klady 

i zápory, ktoré môže priniesť 

spolunažívanie obyvateľstva 

rôznej národnosti v jednom 

štáte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Charakterizovať revolúciu 

v Rusku v roku 1917. Opísať 

diktatúru, ktorú nastolil Lenin, 

a v ktorej pokračoval Stalin. 

Pochopiť osudy miliónov ľudí, 

ktorí skončili vo vyhnanstve. 

 

 

 

 

Európa 

v medzivojnovom 

období 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokracia vs. 

diktatúra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSSR 

v medzivojnovom 

období 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikultúrna výchova – 

vplyv migrácie na 

kultúru 

 

 

 

 

Osobný a sociálny rozvoj 

– život jednotlivca 

v krízovom období 

 

 

 

 

 

Environmentálna 

výchova – dopad činnosti 

človeka na prírodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

 

skupinová práca,  

 

 

individuálna 

práca žiakov,  

 

projektová 

práca, 

 

 práca 

s počítačom ,  

 

používanie 

internetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci sú 

schopní:  

- uviesť zmeny, 

ktoré nastali v 

Európe ako 

dôsledok 

povojnovej  

krízy  

- ukázať na 

historickej 

mape nové 

štáty ktoré 

vznikli v 

Európe  

- opísať 

situáciu v 

Rusku roku 

1917  

- rozlíšiť 

demokraciu od 

diktatúry  

- 

charakterizovať 

stalinistickú 

diktatúru  

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Pojmy:  

 

parlamentná 

demokracia,  

 

 

komunizmus 

(ZSSR),  
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- Vysvetliť príčiny vzniku 

fašizmu a objasniť pojem 

fašizmus. Charakterizovať 

osobnosť Mussoliniho 

v talianskych dejinách. 

 

- Uviesť príčiny, politické 

a sociálne dôsledky veľkej 

hospodárskej krízy. Uviesť, 

prečo sa za takýchto udalostí 

k moci dostal Hitler. 

 

 

 

 

Európa 

v medzivojnovom 

období 

 

 

 

Fašizmus 

a nacizmus 

 

 

Zlaté dvadsiate 

roky 

 

Projekt, zhrnutie 

 

 

Dopravná výchova – 

spôsob prepravy 

v minulosti a súčasnosti 

 

Rodinná výchova –

rodina v 20.st. 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti – 

Medzivojnová Európa 

 

Finančná gramotnosť – 

druhy platidiel v Európe 

 

 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

 

skupinová práca,  

 

 

individuálna 

práca žiakov,  

 

projektová 

práca, 

 

 práca 

s počítačom ,  

 

používanie 

internetu 

 

 

- vysvetliť  

príčiny vzniku 

fašizmu v 

Taliansku  

- vysvetliť 

príčiny vzniku 

nacizmu v 

Nemecku  

- uviesť 

dôvody vzniku 

diktatúr  

- opísať vplyv 

vedy a 

techniky na 

zvyšovanie 

životnej 

úrovne 

 

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

 

 

fašizmus,  

nacizmus 

(Nemecko 

 

 

Každodenný 

život 

 

 

 

 

Medzivojnová 

Európa 

 X.  - Zhodnotiť názory 

jednotlivých politických strán 

na postavenie Slovenska 

v ČSR. Vysvetliť pojmy 

autonómia 

a čechoslovakizmus. 

 

- Opísať, aká bola situácia na 

Slovensku v rokoch 1918-

1919. Vedieť, kto predstavoval 

vládnu moc na Slovensku. 

Charakterizovať Ústavu ČSR 

a čo z nej vyplývalo pre 

Slovákov. 

Česko-Slovensko 

v medzivojnovom 

období 

Politický 

systém 

Multikultúrna výchova – 

národy v ČSR 

 
Osobný a sociálny rozvoj – 

život jednotlivca v ČSR 
 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiaci sú 

schopní:  

- analyzovať 

postavenie 

Slovákov v  

ČSR  

- identifikovať 

národnostné 

menšiny v  

ČSR  

- zhodnotiť 

úlohu 

osobnosti: 

Masaryk,  

Štefánik, 

Hlinka, Hodža  

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

2  

Pojmy:  
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

X. - Vymenovať čo priniesla 

demokratizácia politického 

života Slovákom. 

Charakterizovať význam 

spolkov ako škôl demokracie. 

Poukázať na ich výchovné 

pôsobenie. 

 

 

 

- Charakterizovať štruktúru 

školstva. Zdôvodniť, prečo na 

slovenských pôsobili českí 

učitelia, v čom spočíval význam 

založenia univerzity na 

Slovensku. 

 

- Porovnať hospodárstvo Čiech 

a Slovenska. Opísať zložitú 

hospodársku situáciu na 

Slovensku. Poukázať aký vplyv 

mali hospodárske krízy na 

hospodárstvo ČSR. 

Česko-Slovensko 

v medzivojnovom 

období 

Každodenný 

život 

Rodinná výchova – 

život rodiny v ČSR 

 

 

Regionálna výchova – 

náš región počas ČSR 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

- zdôvodniť 

vplyv kultúry, 

spolkov,  

škôl na 

každodenný 

život  

- analyzovať 

historické 

pramene  

- rozpoznať 

zmeny, ktoré 

nastali po  

vzniku ČSR a 

ich vplyv na  

každodenný 

život  

-  

- zhodnotiť 

hospodársky 

rozmach ČSR  

- porovnať 

Slovensko a 

Česko  

- opísať 

hospodárske a 

politické 

postavenie 

Slovenska v 

ČSR 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

   2 Pojmy: 

 

kultúra,  

 

 

 

spolky  

 

 

školstvo, rozhlas 
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X. - Opísať situáciu v ČSR po 

vstupe Hitlera do nemeckej 

politiky. Charakterizovať, prečo 

sa Československo cítilo 

ohrozené. Uviesť podstatu 

mníchovskej dohody a vedieť, 

kedy bola podpísaná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Objasniť, aké dôsledky mala 

pre Slovensko viedenská 

arbitráž. Ukázať na mape 

územie Slovenska po 

viedenskej arbitráži a poľskej 

okupácii. Vedieť, kedy bola 

vyhlásená slovenská autonómia 

 

 

Česko-Slovensko 

v medzivojnovom 

období 

Zánik ČSR Multikultúrna výchova – 

národy v ČSR 

 
Osobný a sociálny rozvoj – 

život jednotlivca v ČSR 

 
Rodinná výchova – život 

rodiny v ČSR 

 
 

Regionálna výchova – náš 

región počas ČSR 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiaci sú 

schopní : 

- vysvetliť 

úsilie 

slovenských 

strán  

o autonómiu v 

rámci ČSR  

- uviesť 

príčiny, ktoré 

viedli k 

okypteniu a 

zániku ČSR  

- opísať 

mníchovskú 

dohodu, –  

- opísať 

vyhlásenie 

autonómie  

Slovenska  

- analyzovať 

viedenskú 

arbitráž  

- kriticky 

zhodnotiť 

postoj 

západných  

mocností voči 

ČSR. 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

4 Pojmy: 

Mníchovský 

diktát 

Viedenská 

arbitráž 

Autonómia 

a samostatnosť 

Slovenska 

X. – XI. - Naučiť žiakov komunikovať, 

argumentovať, používať 

informácie a pracovať s nimi, 

riešiť problémy, pracovať v 

skupine, prezentovať svoju 

prácu aj prácu skupiny 

Česko-Slovensko 

v medzivojnovom 

období 

Projekt, 

zhrnutie 

Tvorba  projektu – 

prezentačné  zručnosti 

projektová práca, 

práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiaci vedia: 

- prezentovať 

významné 

slovenské 

osobnosti 

napísaním 

krátkej práce 

alebo power 

point 

- ústne 1  
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

XI. - Uviesť príčiny 2.svetovej 

vojny, presný dátum a miesto 

vypuknutia vojny. Opísať 

okupáciu západnej Európy. 

Druhá 

svetová 

vojna 

Príčiny 

vypuknutia 

vojny 

Multikultúrna výchova – 

národy v Európe 

 
Osobný a sociálny rozvoj – 

život jednotlivca v počas 

vojny 
 

 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiaci sú 

schopní:  

- uviesť príčiny 

vypuknutia 2. 

svetovej vojny  

- pochopiť 

význam vzniku 

protihitlerovskej 

koalície 

- rozpoznať 

nebezpečenstvo 

ideológii, ktoré 

hlásajú rasovú 

neznášanlivosť 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

   2 Pojmy: 

 

protihitlerovská 

koalícia  

 

XI. – XII. - Vysvetliť pojmy okupácia, 

deportácia, holokaust. Vymenovať 

a na historickej mape ukázať 

vyhladzovacie tábory. Pochopiť 

podstatu slobody. 

 

- Chronologicky nadviazať na 

pakt o neútočení. Opísať a na 

mape ukázať najväčšie bitky 

2.svetovej vojny. Vedieť, kedy 

nastal obrat vo vojne. Poukázať na 

zverstvá vojny. 

 

- Určiť význam otvorenia druhého 

frontu. Vyjadriť nesúhlas 

s použitím atómovej bomby. 

Analyzovať prácu „Veľkej 

trojky.“ Uviesť presný dátum 

ukončenia 2.svetovej vojny. 

Druhá 

svetová 

vojna 

Priebeh vojny 

 

 

Holokaust, 

koncentračné 

tábory 

 

Život v čase 

vojny 

Regionálna výchova – náš 
región počas vojny 

 

Ľudské práva – potlačovanie 
ľudských práv 

 

Environmentálna výchova – 
dopad vojny na životné 

prostredie, atómová zbraň 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiaci sú 

schopní: 

- opísať príčiny 

a priebeh 2. 

svetovej vojny  

- ukázať na 

historickej mape 

najväčšie bitky  

- v 

chronologickom 

poradí zoradiť 

štáty napadnuté 

Nemeckom  

- opísať 

protifašistický 

odboj a život v 

čase vojny  

- zhodnotiť 

holokaust 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

6 Pojmy: 

 

Európa, ZSSR,  

Tichomorie,  

protifašistický odboj,  

život v čase vojny  

holokaust, Oswienčin 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 
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metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

     I. -- Porozprávať, za akých okolností 

vznikol slovenský štát. Uviesť 

presný dátum vzniku. Vysvetliť 

pojem ochranná zmluva.. 

 

Slovenská 

republika 

(1939 - 

1945) 

Príčiny 

vzniku SR 

 Multikultúrna výchova – 

národy v SR 

 

 

Dopravná výchova – 

nové druhy dopravy 

 

 

Rodinná výchova – 

rodinný život počas 

vojny 

 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiaci sú 

schopní:  

- uviesť príčiny 

vzniku 

Slovenskej 

republiky( 1939 

– 1945 )  

- rozlíšiť 

autoritatívny 

režim od 

demokracie  

- kriticky 

zhodnotiť postoj 

Nemecka voči 

Slovenskej 

republike 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

  1  

  I. - Opísať politický a hospodársky 

systém SR. Uviesť základné 

informácie o zahraničnej politike. 

Vysvetliť pojem „Malá vojna.“ 

Porovnať vzťahy s Maďarskom 

a Poľskom 

Slovenská 

republika 

(1939 - 

1945) 

Politický 

systém SR 

 

Život na 

Slovensku 

Finančná gramotnosť – 

hospodárska politika 

 

 

Výchova k ľudským 

právam – práva menšín v 

SR 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiaci sú 

schopní: 

- 

charakterizovať 

Slovenskú 

republiku  

- analyzovať 

politický systém 

SR  

- analyzovať 

hospodárstvo 

SR 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

2 Pojmy: 

 

Autoritatívny režim 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

    I. - Vysvetliť pojem „riešenie 

židovskej otázky.“ Opísať 

osud Židov. Poukázať na 

neetické zaobchádzanie, 

násilnosti voči nim. 

Slovenská 

republika 

(1939 - 

1945) 

Židovský 

kódex 

Multikultúrna  výchova 

 

Ľudské práva – potlačovanie 
ľudských práv 

 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiaci sú schopní  

analyzovať 

dôsledky 

židovského 

kódexu  

- Zhodnotiť 

dôsledky 

holokaustu 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

  1 Pojmy: 

 

Židovský kódex 

Deportácie 

  I. - Charakterizovať domáci 

a zahraničný odboj. Uviesť, 

kedy a za akým účelom 

vznikla SNR. Opísať priebeh 

SNP, jeho centrum a uviesť 

dátum vypuknutia. Ukázať na 

mape povstalecké územie. 

Popísať, ako sa v súčasnosti 

uchovávajú tradície SNP. 

Slovenská 

republika 

(1939 - 

1945) 

Slovenské 

národné 

povstanie 

 

Slováci v  

odboji 

Regionálna výchova – náš 

región počas vojny 

 

 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiaci sú 

schopní: 

- dokumentovať 

význam 

slovenského 

národného 

povstania  

- opísať domáci 

odboj  

- uviesť 

význam SNP 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

2 Pojmy: 

 

SNP 
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Tem. 

celok 
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Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

  I. -- Naučiť žiakov komunikovať, 

argumentovať, používať 

informácie a pracovať s nimi, 

riešiť problémy, pracovať v 

skupine, prezentovať svoju 

prácu aj prácu skupiny 

Slovenská 

republika 

(1939 - 

1945) 

Projekt Tvorba projektu – 

prezentačné  zručnosti 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

napísať krátku 

úvahu o 

každodennom 

živote 

obyvateľstva v 

Slovenskej 

republike 

     ústne 1 Pojmy: 

 

Život v Slovenskej 

republike 

   II. - Určiť, akým spôsobom sa 

rozdelila Európa. Opísať 

podstatu Marshallovho  plánu. 

Vysvetliť pojem „studená 

vojna.“ 

 

 

Povojnový 

svet 

Rozdelený 

svet 

Multikultúrna výchova – 

povojnová  Európa 

 
Osobný a sociálny rozvoj – 

život jednotlivca vEurópe 

 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiaci sú 

schopní:  

- pochopiť 

rozdelenie sveta 

na dva tábory  

- rozlíšiť život 

za železnou 

oponou  

- rozpoznať 

zmeny v 

rozdelenom 

svete  

-- opísať 

dôsledky 2. 

svetovej vojny  

- uviesť príčiny 

vzniku dvoch 

mocenských 

blokov  

-- 

charakterizovať 

studenú vojnu, 

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

2 Pojmy: 

 

studená vojna 

 

 železná opona  

 

politické bloky 
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Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. celok Téma 
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vzťahy, 
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Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

   II. - Uviesť, prečo začali 

západoeurópske štáty 

spolupracovať. Vymenovať 

politikov, ktorí viedli 

zjednocovací proces. 

 

- Opísať proces sovietizácie. 

Porovnať RVHP východu 

a NATO západu. 

 

- Vysvetliť pojem 

dekolonizácia. Ukázať na 

mape, ktoré krajiny získali 

nezávislosť. 

 

- 

Povojnový svet Život 

v rozdelenom 

svete 

Multikultúrna výchova – 

vplyv socializmu na 

Európu 

 

 

 

Osobný a sociálny rozvoj 

– práva jednotlivca 

 

Environmentálna 

výchova – dopady 

činnosti človeka na 

prírodu 

 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

 

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

- porovnať politické 

systémy a ich vplyv 

na každodenný 

život  

- dokumentovať 

proces sovietizácie 

strednej a 

východnej Európy  

opísať spoluprácu 

západoeurópskych 

krajín a politikov, 

ktorí stáli na 

začiatku integrácie 

Európy  

- opísať prejavy 

odporu 

východoeurópskych 

štátov proti 

komunistickej 

diktatúre  

- zaujať stanovisko 

k procesu 

dekolonizácie. 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

  6 Pojmy: 

 

železná opona  

 

politické bloky 

 

RVHP,  NATO 

 

 strach z 

atómovej vojny  

 

čiernobiely svet  

 

 

bohatstvo a 

chudoba 

III. - Uviesť, ktoré politické 

strany medzi sebou súperili 

a prečo. Uviesť dôsledky 

februárového prevratu. 

 

Československo 

za železnou 

oponou 

Podoby 

totality 

Multikultúrna výchova – 
vplyv socializmu na 

Slovensko 

 

 
Osobný a sociálny rozvoj – 

práva jednotlivca 

 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiaci sú schopní 

- uviesť príčiny 

narastania vplyvu 

KSČ  

- zhodnotiť 

februárový prevrat  

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

2 Pojmy: 

 

februárový 

prevrat  
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 
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vzťahy, 
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vyučovania, 

metódy a 
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Výstup na 
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Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

III. - Vysvetliť postavenie 

komunistickej strany v štáte. 

Opísať kruté prenasledovanie 

skutočných či vymyslených 

odporcov režimu. 

 

- Určiť, čo bolo cieľom 

industrializácie 

a kolektivizácie. Vysvetliť 

pojem päťročný plán. 

Porovnať životnú úroveň 

s predchádzajúcim obdobím 

Československo 

za železnou 

oponou 

Procesy v 50-

tych rokoch 

Osobný a sociálny rozvoj – 

práva jednotlivca 

 
Environmentálna výchova – 

dopady činnosti človeka na 

prírodu 

 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiaci sú 

schopní 

- analyzovať 

50-te roky a 

procesy s 

buržoáznymi 

nacionalistami  

- vysvetliť 

znaky 

socializmu  

- zhodnotiť 

kolektivizáciu 

a 

industrializáciu  

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

2 Pojmy: 

 

 

obete totality  

odpor proti totalite 

III. - Vysvetliť pojem 

„socializmus s ľudskou 

tvárou“ a opísať udalosti, 

ktoré boli spojené s pokusom 

o zmenu spoločnosti 

a politických hodnôt. 

Charakterizovať osobnosť 

A.Dubčeka. Opísať udalosti 

roka 1968 

Československo 

za železnou 

oponou 

Pokus o 

reformu 

Osobný a sociálny rozvoj – 
práva jednotlivca 

 

Environmentálna výchova – 
dopady činnosti človeka na 

prírodu 

 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiaci sú 

schopní 

- 

dokumentovať 

narastanie 

krízy a jej 

vyvrcholenie 

v“ socializme s 

ľudskou 

tvárou“  

- 

charakterizovať 

rok 1968 a 

osobnosť A. 

Dubčeka  

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

2 Pojmy: 

 

pražská jar  
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Poznámky 

IV. - Popísať pojem 

normalizácia, uviesť ako sa 

prejavila v hospodárstve 

i v riešení vzťahov medzi 

Čechmi a Slovákmi. 

Československo 

za železnou 

oponou 

Normalizácia Osobný a sociálny rozvoj – 

práva jednotlivca 

 
Environmentálna výchova – 

dopady činnosti človeka na 

prírodu 

 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

-

charakterizovať 

normalizáciu a 

osobnosť G. 

Husáka  

- zdôvodniť 

príčiny 

nespokojnosti a 

prejavy odporu 

voči režimu  

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

    2 Pojmy: 

 

normalizácia 

IV. - Popísať udalosti nežnej 

revolúcie v Československu 

 

-Vysvetliť  význam  

sviečkovej  manifestácie 

Československo 

za železnou 

oponou 

Nežná 

revolúcia 

Osobný a sociálny rozvoj – 

práva jednotlivca 
 

Environmentálna výchova – 

dopady činnosti človeka na 
prírodu 

 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

- zdôvodniť 

podstatu 

Charty 77  

- opísať disent  

- uviesť 

význam 

sviečkovej 

manifestácie  

- vysvetliť pád 

železnej opony 

a “ nežnú 

revolúciu“  

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

2 Pojmy: 

 

sviečková 

manifestácia  

návrat 

k parlamentnej 

demokracii 
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kompetencie 

Tem. celok Téma 
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štandard 
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hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IV. -Charakterizovať  obdobie 

socializmu 

v Československu. 

- Pochopiť  pozitíva  

a negatíva  obdobia  

sovializmu 

Československo 

za železnou 

oponou 

Pozitíva 

a negatíva 

socializmu 

Osobný a sociálny rozvoj – 

práva jednotlivca 

 
Environmentálna výchova – 

dopady činnosti človeka na 

prírodu 
 

 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

- vymenovať 

pozitíva a 

negatíva 

socializmu 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

2  

IV. -- Naučiť žiakov 

komunikovať, argumentovať, 

používať informácie a 

pracovať s nimi, riešiť 

problémy, pracovať v 

skupine, prezentovať svoju 

prácu aj prácu skupiny 

Československo 

za železnou 

oponou 

Projekt, 

zhrnutie 

Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 
 

 

práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiak vie 

odprezentovať 

projekt 

o osobnostiach  

komunizmu. 

Vie odpovedať 

na otázky 

a argumentovať 

- ústne 

 

 

 

1 Pojmy: 

 

Osobnosti 

komunizmu 
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Poznámky 

  V. - Pochopiť dôvody  vzniku  

samostatnej  Slovenskej  

republiky 

 

-Charakterizovať obdobie 

prijatia  ústavy a vzniku  SR 

Slovenská 

republika 

1993 

Samostatná 

SR 

Osobný a sociálny rozvoj – 

práva jednotlivca 

 

Multikultúrna  výchova 

 

 

Regionálna  výchova 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiaci sú 

schopní:  

- vymenovať 

príčiny 

rozdelenia  

Českej a 

Slovenskej 

republiky  

- opísať vznik 

Slovenskej 

republiky  

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

2 Pojmy: 

 

rozdelenie Českej 

a Slovenskej 

republiky 

  V. - Pochopiť a charakterizovať 

význam  integračných  procesov 

Slovenskej  republiky 

Slovenská 

republika 

1993 

Vstup do 

Nato, EU 

Osobný a sociálny rozvoj – 

práva jednotlivca 

 

Multikultúrna  výchova 

 

 

Regionálna  výchova 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

projektová 

práca, práca 

s počítačom , 

používanie 

internetu 

Žiaci sú 

schopní:  

 

- uviesť výhody 

a nevýhody 

vstupu 

Slovenska do 

NATO a EÚ  

- zhodnotiť 

prijatie eura 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

2 Pojmy: 

 

vstup Slovenskej 

republiky do NATO,  

EU, Schengen, Euro 
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Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

V. - Charakterizovať  súčasný  

politický  systém  Európy  a 

Slovenska 

Súčasný 

svet 

Doba premien Osobný a sociálny rozvoj – 

práva jednotlivca 

 

Multikultúrna  výchova 

 

 

Regionálna  výchova 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

projektová 

práca, 

Žiaci sú 

schopní:  

- uviesť rozdiely 

v hospodárskom 

a politickom 

systéme 

súčasného sveta  

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

  2 Pojmy: 

 

pád železnej opony 

  VI. -- Pochopiť a charakterizovať 

význam  integračných  procesov 

Slovenskej  republiky 

Súčasný 

svet 

Koniec 

rozdeleného 

sveta 

Osobný a sociálny rozvoj – 

práva jednotlivca 

 

Multikultúrna  výchova 

 

 

Regionálna  výchova 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

projektová 

práca, 

Žiaci sú 

schopní:  

- uviesť výhody 

a nevýhody 

zjednocovania 

Európy  

 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

2 Pojmy: 

 

EU, NATO  

globalizácia  
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

VI. -Charakterizovať 

najpálčivejšie  globálne  

problémy  ľudstva 

Súčasný 

svet 

Fenomény 

súčasnosti 

Osobný a sociálny rozvoj – 

práva jednotlivca 

 

Multikultúrna  výchova 

 

 

Regionálna  výchova 

Frontálne 

vyučovanie,  

 

skupinová práca, 

 

 individuálna 

práca žiakov,  

projektová 

práca, 

Žiaci sú 

schopní:  

- hľadať dôvody 

vzniku 

terorizmu vo 

svete  

- zaujať 

stanovisko k 

teroristickým 

útokom  

- zistiť príčiny 

globálneho 

otepľovania  

- rozlíšiť 

výhody a 

nevýhody 

internetu. 

- ústne 

 

 

-písomne 

 

 

práca 

s pracovným 

listom 

2 Pojmy: 

 

terorizmus 

internet  

globálne otepľovanie 

VI. Systematizácia vedomostí, 

upevnenie učiva 
Opakovanie Záverečné 

opakovanie 

 Rozhovor 

 

Dialóg 

 

Frontálne  

opakovanie 

Systematizácia 

vedomostí, 

upevnenie 

učiva 

-ústne 

 

 

 

 

písomne 

1 Pojmy: 

 

Upevnenie prebratého 

učiva 
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 UČEBNÉ ZDROJE 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

Európa 

v medzivojnovom 

období 

Kováč, D., Tkadlečková, H., 

Kratochvíl, V.: Svet v novom 

storočí. Orbis Pictus 

Istropolitana, 1995, Bratislava 

dataprojektor 

PC 

 

pracovné listy www.zborovna.sk, 

www. Wikipedia.sk 

 

Druhá svetová vojna 

Povojnový svet 

Súčasný svet 

Česko - Slovemsko 

v medzivojnovom 

období 

Kováč, D., Kamenec, I., 

Kratochvíl, V.: Slovensko 

v novom storočí. Orbis Pictus 

Istropolitana, 1997, Bratislava Slovenská republika 

(1939-1945) 

Československo za 

železnou oponou 

Slovenská republika 

1993 

 

 

 

 

 HODNOTENIE PREDMETU 

 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky 

klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

 priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách 

a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu 

psychickú i fyzickú disponovanosť, 

http://www.zborovna/
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 celkové hodnotenie žiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo 

najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa 

správať voči žiakovi. Predmetom hodnotenia budú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s požiadavkami 

vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota 

spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku.  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa učiteľ najmä týmito metódami, formami 

a prostriedkami: 

 sústavné diagnostické pozorovanie žiaka, 

 sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

 rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy, 

 analýza výsledkov rôznych činností žiaka, 

 konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami 

a poruchami. 

Žiak bude z predmetu skúšaný ústne najmenej raz v polročnom hodnotiacom období a písomne najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom 

období. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní 

učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. 

Druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby zabránil preťažovaniu žiaka.  

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú: 

 známka za ústnu odpoveď, 

 známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy, 

 posúdenie prejavov žiaka. 

 
Stupnica hodnotenia písomných prác: 

100% - 87% : 1 

86% - 73% :   2 

72% - 46% :   3 

45% - 22 % :  4 

21% - 0% :     5 

 

ŠkVP pre predmet DEJ vypracovala Mgr. Martina Igazová 


