VzdČlávací oblast :
Vyuþovací pĜedmČt:

ýlovČk a spoleþnost
DČjepis

Charakteristika pĜedmČtu
VzdČlávací obsah:
Základem vzdČlávacího obsahu pĜedmČtu DČjepis je vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru DČjepis pro 2. stupeĖ ze vzdČlávací
oblasti ýlovČk a jeho svČt.
ýasová dotace:
6. roþník – 2 hodin
7. roþník – 2 hodiny
8. roþník – 2 hodiny
9. roþník – 2 hodiny
Organizace výuky:
PĜedmČt DČjepis je do rozvrhu zaþlenČn formou dvouhodinového bloku (90 minut) jednou týdnČ. Výuka probíhá pĜevážnČ
v kmenové uþebnČ.
Cíl pĜedmČtu:
x PĜináší základní poznatky o konání þlovČka v minulosti.
x DĤležité je poznávání dČjĤ, skutkĤ a jevĤ , které zásadním zpĤsobem ovlivnily vývoj spoleþnosti.
x DĤraz je kladen pĜedevším na dČjiny 19. a 20. stol.
x DĤležité je rozvíjet takové þasové a prostorové pĜedstavy i empatie , které umožĖují žákĤm proniknout k pochopení
historických jevĤ a dČjĤ.
x Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostĜednictvím dČjin regionu i dČjin místních.
x Uþivo dČjepisu na druhém stupni ZŠ rozšiĜuje uþivo z pĜedmČtu ýlovČk a jeho svČt ze 2. období 1. stupnČ, kde žáci
získali základní vČdomosti z historie od vzniku ýeského státu po vznik samostatného ýSR.
x Uþivo: 6. roþník - PravČk, StarovČk
7. roþník - StĜedovČk, Raný novovČk
8. roþník – NovovČk
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9. roþník - NejnovČjší dČjiny

Výchovné a vzdČlávací strategie pro rozvoj kompetencí žákĤ
(všichni vyuþující pĜi své práci využívají spoleþné strategie –viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spoleþné
strategie dále konkrétnČ rozvíjejí pro pĜedmČt dČjepis):
KLÍýOVÉ KOMPETENCE
VÝCHOVNÉ A VZDċLÁVACÍ STRATEGIE
KOMPETENCE K UýENÍ
- pĜi písemném i ústním projevu správnČ využívá
dČjepisné pojmy
- pracuje s informacemi, interpretuje získané informace
- vyvozuje závČry, dává jevy do souvislostí

-

-

KOMPETENCE K ěEŠENÍ PROBLÉMģ
- samostatnČ nebo ve spolupráci s ostatními ovČĜuje
získané znalosti v praxi
- formuluje pĜesnČ a jasnČ problém, navrhuje postup jeho
Ĝešení
- vyhledává informace k Ĝešení problémĤ
- studuje problém jako celek, je si vČdom provázanosti
dČjepisu s dalšími pĜedmČty (obþanská výchova, þeský
jazyk, zemČpis, výtvarná výchova, hudební výchova…)
- používá osvojené metody Ĝešení dČjepisných problémĤ i
v dalších oblastech (je-li to pro danou oblast vhodné a
možné)

-

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
- je schopen výstižného a souvislého písemného i ústního
projevu
- obhajuje svĤj názor logickými argumenty
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zadáváme úkoly, pĜi kterých je žák nucen pracovat
samostatnČ i ve skupinách, zpracovávat a prezentovat
výsledky své práce
uþíme žáky vyhledávat informace z rĤzných zdrojĤ
(internet, uþebnice, atlasy, encyklopedie..), zpracovávat
je, posuzovat jejich objektivitu, vyvozovat závČry
umožĖujeme
žákovi
samostatnČ
pozorovat
a
experimentovat, plánovat a organizovat realizaci úkolu
zadáváme problémové úkoly, které umožĖují využití
získaných poznatkĤ
uþíme žáky postupu Ĝešení problémĤ
dáváme prostor pro nápady žákĤ, které se vztahují
k Ĝešení zadaného problému
umožĖujeme pĜístup k rĤzným zdrojĤm informací
zaĜazujeme úkoly, pĜi kterých žáci musí využívat poznatky
jiných oborĤ
vedeme žáky k aplikaci dČjepisných poznatkĤ v praxi
sledujeme, zda žáci Ĝešení problému zvládají, v pĜípadČ
týmové spolupráce dohlížíme na efektivitu práce
uþíme žáky vyjadĜovat své myšlenky pĜesnČ a v logickém
sledu, jak v ústní, tak i v písemné formČ
klademe dĤraz na „kulturní úroveĖ“ mluveného i
písemného projevu

Školní vzdČlávací program

-

využívá informaþní a komunikaþní prostĜedky a
technologie
aktivnČ pracuje s rĤznými typy textĤ a obrazových
záznamĤ (tabulky, grafy, mapy…), interpretuje takto
získané informace

-

-

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
- pracuje v týmu, pĜebírá zodpovČdnost za svČĜenou práci,
kriticky ji hodnotí
- dodržuje pravidla stanovená pro týmovou práci
- pomáhá ostatním þlenĤm týmu, vytváĜí pozitivní
atmosféru ve skupinČ
- dodržuje pravidla diskuse, respektuje rĤzná stanoviska,
objektivnČ hodnotí

-

KOMPETENCE OBýANSKÉ
- na základČ získaných znalostí respektuje a chápe jiné
kultury, vnímá možnosti obohacení kultury vlastní
- respektuje, chrání a oceĖuje naše tradice a kulturní i
historické dČdictví, projevuje pozitivní postoj
k umČleckým dílĤm, smysl pro kulturu a tvoĜivost, aktivnČ
se zapojuje do kulturního dČní
- rozhoduje se zodpovČdnČ podle dané situace, poskytne
dle svých možností úþinnou pomoc a chová se
zodpovČdnČ v krizových situacích i v situacích ohrožující
život a zdraví þlovČka

-

KOMPETENCE PRACOVNÍ
- správnČ a bezpeþnČ používá vybavení uþebny a školní
pomĤcky
- dodržuje pĜedepsané pracovní postupy

-

-

-
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vedeme žáky k vyjádĜení vlastního názoru opĜeného o
logické argumenty, poskytujeme prostor pro obhajobu
názoru
uþíme žáky pĜijímat názory druhých
vedeme žáky ke správné komunikaci i prostĜednictvím
dalších komunikaþních prostĜedkĤ – napĜ. email
volíme takové formy práce, které vyžadují od žákĤ
vzájemnou kooperaci
uþíme vytváĜet pravidla pĜi práci v týmu
vedeme žáky k pĜijetí odpovČdnosti za výsledek celé
skupiny
volíme rĤznorodou skladbu skupin, která žáky nutí
k zamyšlení nad kvalitami þlenĤ týmu, vhodnému
rozdČlení práce vzhledem k možnostem þlenĤ a
vzájemnému respektu
seznamujeme žáky s odlišnými kulturami
upozorĖujeme na odlišné zpĤsoby chování v jiné kultuĜe a
vysvČtlujeme pĜíþiny
vedeme k úctČ a respektu vĤþi jiným kulturám
vedeme k uvČdomČní si a pĜijetí odpovČdnosti za své
chování vĤþi životnímu prostĜedí
uþíme, jak se chovat v mimoĜádných situacích, jak
pĜedvídat jejich vývoj a v rámci svých možností pomáhat

seznamujeme žáky se zásadami práce v uþebnČ a
používání školních pomĤcek
vyžadujeme dodržování stanovených zásad a dohlížíme
na nČ
vedeme žáky k pĜenesení získaných pracovních návykĤ
Školní vzdČlávací program

PrĤĜezová témata
Osobnostní a sociální výchova
Rozvoj schopností poznávání
Systém hodnocení v dČjepisu, který zohledĖuje jak prvky memorování, tak pĜedevším i dovednosti, aplikace a tvoĜivost
Seberegulace a sebeorganizace
Viz systém hodnocení ( žák dokáže využít nabízených možností, rozhoduje o nich z velké þásti sám )
Mezilidské vztahy
Dovednost vcítit se podle možností do role rĤzných skupin lidí v rĤzných dobách, sledovat postupný dlouhý a obtížný boj za lidská
práva
Komunikace
Na historických pĜíkladech ukázat možný kladný i záporný vliv komunikaþní „síly“ ( antiþtí Ĝeþníci, davová psychóza atd. )
Hodnoty, postoje, praktická etika
V obou okruzích : Na pĜíkladech historických osobností ukázat složitost Ĝešení problémĤ a rozhodování, sepČtí osobností s dobou (
možnosti, vlivy, omezení – to vše brát v úvahu pĜi posuzování ), snažit se posoudit klady a zápory ( nejen „þernobíle“ ).
Výchova demokratického obþana
DČjepis v tomto tématu pĜispívá historickým pohledem k tomu, aby žáci pochopili, že od poþátku lidské spoleþnosti žije þlovČk ve
spoleþenství, že je to tak nezbytné a že se hledají zpĤsoby spolupráce. Vede k pochopení významu Ĝádu, pravidel a zákonĤ pro
fungování lidské spoleþnosti. Žáci by mČli ocenit demokratiþnost dnešní spoleþnosti, uvČdomit si, že souþasný stav nebyl vždy
samozĜejmý a je výsledkem dlouhého vývoje i zápasĤ. MČli by dojít k uvČdomČlému dodržování pravidel a chápat svobodu jako
kategorii tČsnČ spjatou s odpovČdností a povinnostmi.
V dČjepisu budeme þasto Ĝešit zdánlivČ vzdálené problémy ve vzdálené dobČ . Využijme proto
Obþanská spoleþnost a
žákovské samosprávy pro pĜiblížení i aktualizaci problémĤ. VždyĢ máme ve škole ústavu, volby,
škola
strukturu žákovského snČmu atd. Škola pracuje jako model „malého státu“.
Obþan, obþanská
6. roþ. : Lidská spoleþnost v pravČku – þlovČk potĜebuje žít ve spoleþenství, vždy musí existovat
nČjaká pravidla soužití, nejstarší formy – tlupa, rod, kmen
spoleþnost a stát
První státy – pojem stát jako nejvyšší forma organizace spoleþnosti, jeho základní funkce,
podoba prvních státĤ – despocie
ěecko – aténská otrokáĜská demokracie, principy fungování, srovnání s despociemi
ěím – vývoj státního zĜízení : království – republika – císaĜství
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Formy participace obþanĤ v
politickém životČ

Principy demokracie jako
formy vlády a zpĤsobu
rozhodování

ZŠ Pardubice – Studánka

7. roþ. : Franská Ĝíše – podstata lenního systému, struktura ranČ feudální spoleþnosti
Velkomoravská Ĝíše a ýeský stát – první státní útvary u nás
Velká listina svobod v Anglii – významný pĜedČl v „demokratizaci“ stĜedovČké spoleþnosti
Husitství – první „republika“ v našich dČjinách
Jagellonci – princip stavovské monarchie
8. roþ. : Habsburkové na þeském trĤnu – stĜetnutí stavĤ s absolutistickou tendencí HabsburkĤ,
Obnovené zĜízení zemské – pĜíklad ústavy jako stČžejního právního dokumentu.
SvČt ve 2. pol. 17. a v 18. století – osvícenské názory a vítČzství demokratických
tendencí v Anglii ( konstituþní monarchie ) a pĜi vzniku USA ( moderní ústava
s oddČlením mocí )
Francouzská revoluce – význam myšlenek Deklarace lidských a obþanských práv
( zvláštČ vzhledem k dobČ vzniku ! )
Národní obrození – vznik novodobé obþanské spoleþnosti
9. roþ. : SvČt po 1. svČtové válce – demokracie versus totalita ( fašismus, komunismus )
ýSR – nový stát v EvropČ – politický systém pluralitní parlamentní demokracie, Ĝešení
národnostní problematiky ( þechoslovakismus, národnostní menšiny )
Studená válka – demokracie x komunistická totalita, konkrétní pĜíklady porušování
lidských práv
6. roþ. : StĜepinový soud v Aténách jako pĜíklad fungování demokracie. Možno aplikovat na
modelovou situaci školního prostĜedí.
7. roþ. : Konfrontovat základní demokratický princip ( svoboda všech a rovnost pĜíležitostí pro
všechny ) se strukturou stĜedovČké spoleþnosti. Sledovat, jak úspČšné jsou jednotlivé
skupiny obþanĤ ve snaze podílet se na rozhodování.
8. roþ. : V 19. stol. boj za všeobecné a rovné volební právo. PĜíklad nerovného volebního systému
jako dĤkazu nedemokratiþnosti.
9. roþ. : Projekt „Volby 1925“ , tj. volby podle pravidel tehdejšího politického systému s nutností
vcítit se do konkrétních sociálních rolí doby. Podstata systému je stejná jako dnes.
9. roþ. : ZávČreþné zamyšlení nad dČjinami – Jsme skuteþnČ všichni spolupracovníky ?
Dokážeme pochopit a uplatnit jednotu práv a povinností ? Kde jsou zdroje
nedorozumČní ? Zaþínáme vždy nejprve od sebe, nehledáme chyby jen jinde ? Je
demokracie dokonalým systémem ? V þem je pĜes nedostatky stále výraznČ lepší než
pĜedchozí systémy ?
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Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Historický pohled má sice pĜispČt k pocitu zdravého vlastenectví, k pocitu urþitého pevného zakotvení ( mĤj domov, naše škola,
naše mČsto, náš kraj, náš stát ), ale i k tomu, že žijeme v širším spoleþenství a že tomu tak bylo vždy. V souþasné dobČ se ovšem
toto propojení výraznČ prohlubuje.
Evropa a svČt nás zajímá

Jsme Evropané

Tato tématika koncepþnČ prolíná celou výukou dČjepisu. Oblast národních dČjin se vždy
vysvČtluje v návaznosti na události svČtových ( pĜedevším pak evropských ) dČjin – viz osnovy
dČjepisu. Poznání historie sousedĤ, ale i vzdálenČjších regionĤ je dĤležitým pĜedpokladem pro
pochopení a respektování jiných životních stylĤ.
8. a 9. roþ. – Evropa 19. stol. – vytváĜení státĤ, nacionalismus x vlastenectví, Spoleþnost národĤ
jako pokus Ĝešení problémĤ po 1. svČtové válce, OSN – stejný pokus ve svČtovém mČĜítku po 2.
svČtové válce, Evropa rozdČlená železnou oponou v dobČ studené války

Multikulturní výchova
DČjepis má žákĤm poskytnout základní znalosti o koĜenech a vývoji rĤzných etnických a kulturních skupin. To by mČlo být jedním
ze základních pĜedpokladĤ pro rozvíjení schopnosti chápat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských a
sociálních skupin. Výsledkem by pak mČlo být pĜijetí názoru o rovnocennosti všech tČchto odlišností.
Kulturní diference
DČjepis objasní zdroje, ze kterých vychází souþasná civilizace. DĤraz je kladen právČ na kulturní pĜínos :
6. roþ. – Nejstarší státy ( Egypt, Mezopotámie, Indie, ýína ) a jejich kulturní pĜínos : poþátky písma, základy vČd, objevy, vynálezy,
pĜedstavy o svČtČ, náboženství - Antika ( ěecko, ěím ), poþátky kĜesĢanství
7. roþ. – Byzantský kulturní sloh a vliv na Kyjevskou Rus, Franská Ĝíše ( karolinská doba ), Arabská Ĝíše a islám
Naše zemČ – období V. Moravy ( písmo, staroslovČnská literatura ), poþátky ýeského státu ( pĜechod k latinsky psané
literatuĜe )
Románský sloh a renesance – vliv antických kulturních koĜenĤ
6. – 9. roþ. : ObecnČ sledovat tento smČr – do naší kultury se promítají ( nebo ji pĜímo urþují ) cizí vlivy, naopak þeské osobnosti
pĜinášejí pĜínos o svČtové kulturní pokladnice ( napĜ. Komenský )
Lidské vztahy
Historické pĜíklady toho, jak þasto docházelo ke konfliktĤm z dĤvodĤ kulturních, sociálních, náboženských i jiných odlišností,
obvyklé tragické dĤsledky takových stĜetnutí a nepouþitelnost lidstva
Etnický pĤvod

ZŠ Pardubice – Studánka

602

Školní vzdČlávací program

Totéž jako v oddíle Lidské vztahy ale s dĤrazem na odlišnosti národnostní, v národních dČjinách sledování þesko – nČmecké otázky
( již od stĜedovČkých koĜenĤ ), ve svČtových napĜ. indiánská a þernošská otázka, nacistický rasismus a holocaust
Multikulturalita
6. roþ. – RĤznost jazykĤ : a) bájný výklad ( babylonská vČž, zmatení jazykĤ )
b) skuteþnost - rozpad praindoevropského jazyka ( doba bronzová ) a vznik skupiny indoevropských
jazykĤ, ukázky – dĤkazy pĜíbuznosti
CelkovČ ( hlavnČ 9. roþ. ) – dnešní multikulturalita je výsledkem dlouhého historického vývoje
Princip sociálního smíru a solidarity
Správnost a potĜebnost tohoto principu by mČla být pĜirozeným vyústČním pĜedchozích tematických okruhĤ.
Enviromentální výchova
Složitost vztahĤ þlovČka a životního prostĜedí má svĤj dlouhý historický vývoj. Ten mĤžeme v dČjepisu sledovat od poþátkĤ
zasahování do pĜírody v pravČku až po problémy dnešní doby. ObjasnČní základní tohoto dynamického vývoje pĜispČje
k pochopení významu a nezbytnosti péþe o životní prostĜedí.
Lidské aktivity a problémy životního prostĜedí
Historický pohled na tuto problematiku mĤže mít tyto uzlové body :
6. roþ. :
Mladší doba kamenná – poþátky zemČdČlství, stálých sídel, tj. pĜetváĜení pĜírody
Nejstarší státy – produktivnČjší zemČdČlství v dobrých pĜírodních podmínkách, ale vyžaduje znaþnou regulaci pĜírody
7. roþ. :
StĜedovČké zemČdČlství, vznik mČst, rozvoj Ĝemesel, obchodu – postupnČ se mČní charakter krajiny
Objevení Ameriky, „vývoz“ evropské civilizace a dĤsledky pro indiánské obyvatele
8., 9. roþník :
PrĤmyslová revoluce, technicko – vČdecká revoluce, vČdecko – technická revoluce – jednota pokroku a negativních dĤsledkĤ,
komplexnost pĤsobení, zmČny životního stylu
Mediální výchova
Posuzovat kriticky tok mediálních informací v souþasnosti je nesmírnČ obtížné, zvláštČ pro mladého þlovČka. Na historických
pĜíkladech je možno tuto problematiku ukázat asi i názornČji, protože mĤžeme konfrontovat napĜ. text soudobých mediálních
sdČlení se skuteþností, kterou už s odstupem objektivnČ hodnotíme. Produktivní þinnost v této oblasti naopak mĤže zvýšit efektivitu
vlastní výuky dČjepisu.
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Tematické okruhy receptivních þinností:
Kritické þtení a vnímání mediálních sdČlení
Viz oddíl fungování a vliv médií ve spoleþnosti
Interpretace vztahu mediálních sdČlení a reality
Viz totéž
Fungování a vliv médií ve spoleþnosti
9. ( dle možností i 8. ) roþ. – role médií v politickém životČ, ovlivĖování názorĤ lidí, propaganda, dĤsledky.
Vhodné pracovat s tiskovými nebo zvukovými dokumenty, konfrontovat s historickou skuteþností, vysvČtlit rozpory. Pozornost
soustĜedit hlavnČ na období totalitních režimĤ.
Tematické okruhy produktivních þinností:
Tvorba mediálního sdČlení
I na základČ zkušeností získaných v oddíle fungování a vliv médií ve spoleþnosti projektovČ vytvoĜit text ( novinový þlánek, projev,
leták, ale i napĜ. video apod.) nebo i soubor textĤ sledující urþitý manipulativní cíl. MĤže být zasazen do konkrétní historické doby,
ale zamČĜen i k souþasným problémĤm. Využití hlavnČ v 9. a 8. roþníku, možno ale zkoušet v jednodušší podobČ i dĜíve.
Zkratky použité v uþebním plánu dČjepisu:
PrĤĜezová témata: OSV – osobnostní a sociální výchova
VDO – výchova demokratického obþana
EGS – výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
MV – multikulturní výchova
EVO – environmentální výchova
MEV – mediální výchova
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VzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu DČjepis
6. roþník
ýLOVċK V DċJINÁCH
Oþekávané výstupy z RVP:
žák
¾ uvede konkrétní pĜíklady dĤležitosti a potĜebnosti dČjepisných poznatkĤ
¾ uvede pĜíklady zdrojĤ informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažćovány
¾ orientuje se na þasové ose a v historické mapČ, Ĝadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
POýÁTKY LIDSKÉ SPOLEýNOSTI
Oþekávané výstupy z RVP:
žák
¾ charakterizuje život pravČkých sbČraþĤ a lovcĤ, jejich materiální a duchovní kulturu
¾ objasní význam zemČdČlství, dobytkáĜství a zpracování kovĤ pro lidskou spoleþnost
¾ uvede pĜíklady archeologických kultur na našem území
NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOěENY EVROPSKÉ KULTURY
Oþekávané výstupy z RVP:
žák
¾ rozpozná souvislost mezi pĜírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemČdČlských civilizací
¾ uvede nejvýznamnČjší typy památek, které se staly souþástí svČtového kulturního dČdictví
¾ demonstruje na konkrétních pĜíkladech pĜínos antické kultury a uvede osobnosti antiky dĤležité pro evropskou
civilizaci, zrod kĜesĢanství a souvislost s judaismem
¾ porovná formy vlády a postavení spoleþenských skupin v jednotlivých státech a vysvČtlí podstatu antické
demokracie
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Tématické okruhy:

ýlovČk a lidská spoleþnost v pravČku
StarovČk

Oþekávaný výstup

Uþivo

ýlovČk a lidská spoleþnost v pravČku
Žák

Úvod do uþiva dČjepisu
- proþ a jak poznáváme
minulost, úkol historické vČdy,
práce historika
- hmotné a písemné prameny –
archívy, muzea, galerie,
knihovny
- vnímání historického þasu,
hlavní období historie

-

-

-

-

-

-

uvede konkrétní pĜíklady dĤležitosti
a potĜebnosti dČjepis. poznatkĤ
uvede pĜíklady zdrojĤ informací o
minulosti, pojmenuje instituci, kde
jsou tyto zdroje shromažćovány
orientuje se na þasové ose a
v historické mapČ Ĝadí hlavní
historické epochy v chronologickém
sledu
struþnČ charakterizuje souþasný
vČdecký názor na vznik svČta a
þlovČka
charakterizuje život pravČkých
svČraþĤ a lovcĤ, jejich materiální a
duchovní kulturu
objasní význam zemČdČlství,
dobytkáĜství a zpracování kovĤ pro
lidskou spoleþnost
uvede pĜíklady archeologických
kultur na našem území
struþnČ popíše pravČké osídlení
Evropy a našich zemích
uvede pĜíklady archeologických
kultur na našem území
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Vznik svČta a þlovČka
- v mýtech a náboženstvích
- vČdecký výklad vzniku svČta
Charakteristika paleolitu, neolitu a
doby kovĤ
(nástroje, zpĤsob obživy,
spoleþenské organizace, zpĤsob
života, umČní)

Poznámky
záĜí – 1. polovina
listopadu 6.
roþník

možnost exkurzí:
-

-

pardubický
archív
muzeum
na pard.
zámku
Všestary –
pravČká
vesnice

MezipĜedmČtové vztahy
a prĤĜezová témata
OSV
EGS
OV – pojmy náboženství (pĜíklady
nejrozšíĜenČjších svČtových
náboženství)
- nebezpeþí zneužití –
terorismus, války
ýJ – pojmy: mýtus – ukázky z
literatury
Z – vyhledávání a orientace na
mapČ

Vývoj þlovČka
Hlavní rysy a jazyky
Významná archeologická nalezištČ
v našich zemích a v EvropČ
606
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Oþekávaný výstup

Uþivo

StarovČk
Žák
- rozpozná souvislosti mezi
pĜírodními podmínkami a vznikem
prvních velkých zemČdČlských
civilizací
- uvede nejvýznamnČjší typy
památek, které se staly souþástí
kulturního svČtového dČdictví
- demonstruje na konkrétních
pĜíkladech pĜínos antické kultury
a uvede osobnosti antiky dĤležité
pro evropskou civilizaci

Nejstarší starovČké civilizace a
jejich odkaz
- Egypt
- Mezopotámie
- PĜední východ
- Indie
- ýína
(obecné rysy a specifické zvláštnosti
jejich hospodáĜského,
spoleþenského, politického a
kulturního vývoje)
- kultura státĤ starovČkého
východu (písmo, základy vČd,
zpĤsob života, náboženské
umČní)
- pĜínos starovČkých státĤ pro
rozvoj svČtové kultury

Zrod kĜesĢanství a souvislosti
s judaismem
Žák
- porovná formy vlády a postavení
spoleþenských skupin
v jednotlivých státech a vysvČtlí
podstatu aténské demokracie
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ěecko
- nejstarší období Ĝeckých dČjin,
báje a povČsti – Ilias a
Odyssea, náboženství, zpĤsob
života, hospodáĜství
- námoĜní obchod a kolonizace
- význam styku s okolním
svČtem
- státní zĜízení a zpĤsob života
v mČstských státech – Sparta,
Atény, významné osobnosti
- ěecko – perské války
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Poznámky
2. polovina
listopadu až 1.
polovina ledna

2. polovina ledna
až bĜezen

MezipĜedmČtové vztahy
a prĤĜezová témata
VDO, IGS, OSV,
Z – orientace na mapČ
VV – obrázkové písmo
M – þíselné soustavy
ýJ – odraz v literatuĜe
Pě – znalost lidského tČla –
souvislost s mumifikací

OSV, MV, EGS, VDO
Z – orientace na mapČ
ýJ – ěecké báje a povČsti
VV – ilustrace k Ĝeckým bájím
OV – pojmy: stát, filosofie, válka
RV – pojmy: rodina, výchova
k obþanství
TV- olympijské sporty – fyzická
zdatnost
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Oþekávaný výstup

Uþivo
-

Žák
-

-

popíše pĜírodní pomČry a objasní
jejich vliv na vývoj Ĝímské
spoleþnosti
charakterizuje dobu královskou,
období republiky a císaĜství
vysvČtlí podstatu a vznik císaĜství
objasní vliv Ĝímské kultury na
evropskou civilizaci
charakterizuje dílo a odkaz
významných osobností

ěím
-

-

-

-

-
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Poznámky

MezipĜedmČtové vztahy
a prĤĜezová témata
ýJ – Ĝecká a Ĝímská literatura –
ukázky z klasiky
VV – antické sochaĜství (ukázky
typických znakĤ – sloupy, hlavice)
F – fyzikální zákony – Archimédes

Duben - þerven

OSV, VDO, EGS, EVO
Z – orientace na mapČ
ýJ – povČst o založení ěíma –
Rumulus a Remus
OV – pojmy agresor, války obranná
a útoþná, obþanská válka, republika

boj o nadvládu v ěecku,
peloponéská válka
Ĝecká kultura – písmo, vČda
(filosofie, historie), pĜírodní
vČdy, umČní (divadlo,
literatura, architektura,
sochaĜství, malíĜství), sport a
hry, významné osobnosti
pĜírodní pomČry a osídlení
Apeninského poloostrova,
etruská kultura
nejstarší období Ĝímských
dČjin v bájích a ve svČtle
vČdeckých poznatkĤ
boj o ovládnutí Apeninského
poloostrova a StĜedomoĜí
ěím v období republiky –
státní Ĝízení územní rozsah
složení spoleþnosti, krize
republiky, obþanské války,
povstání otrokĤ (Spartakus)
ěím v období principiátu a
císaĜství – státní zĜízení,
rozšiĜování Ĝíše, postavení
provincií, boj proti barbarĤm,
kolonát
Vznik a postata kĜesĢanství
Krize Ĝímské Ĝíše
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OV – pojmy: krize, kĜesĢanství, typy
stát. zĜízení (císaĜství)
M – poþítání s Ĝímskými þíslicemi
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-

-
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Ĝímská kultura (vČda, umČní,
zpĤsob, života, náboženství) a
její pĜínos pro rozvoj evropské
civilizace, významné osobnosti
shrnutí uþiva
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7. roþník:
Tématický okruh: kĜesĢanství a stĜedovČká Evropa
Oþekávané výstupy z RVP:
Žák:
¾ popíše podstatnou zmČnu evropské situace, která nastala v dĤsledku pĜíchodu nových etnik, christianizace a vzniku státĤ
¾ porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
¾ objasní situaci Velkomoravské Ĝíše a vnitĜní vývoj þeského státu a postavení tČchto státních útvarĤ v evropských
souvislostech
¾ vymezí úlohu kĜesĢanství a víry v životČ stĜedovČkého þlovČka, konflikty mezi svČtskou a církevní mocí, vztah kĜesĢanství ke
kacíĜství a jiným vČroukám
¾ ilustruje postavení jednotlivých vrstev stĜedovČké spoleþnosti, uvede pĜíklady románské a gotické kultury
Tématický okruh: Objevy a dobývání, poþátky nové doby
Oþekávané výstupy z RVP:
Žák:
¾ vysvČtlí znovuobjevení antického ideálu þlovČka, nové myšlenky žádající reformu církve vþetnČ reakce církve na tyto
požadavky
¾ vymezí význam husitské tradice pro þeský politický a kulturní život
¾ popíše a demonstruje prĤbČh zámoĜských objevĤ, jejich pĜíþiny a dĤsledky
¾ objasní postavení þeského státu v podmínkách Evropy rozdČlené do Ĝady mocenských a náboženských center a jeho
postavení uvnitĜ habsburské monarchie
¾ objasní pĜíþiny a dĤsledky vzniku tĜicetileté války a posoudí její dĤsledky
¾ rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylĤ a uvede jejich pĜedstavitele a pĜíklady významných kulturních památek

ZŠ Pardubice – Studánka
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Oþekávaný výstup
Žák
x popíše podstatnou zmČnu
evropské situace, která nastala
v dĤsledku pĜíchodu nových
etnik, christianizace a vznik státĤ
x porovná základní rysy
západoevropské, byzantskoslovanské a islámské kulturní
oblasti

x
x

x

x
x

charakterizuje první státní útvary na
našem území (Sámova Ĝíše, Velká
Morava, poþátky þeského státu)
objasní situaci Velkomoravské Ĝíše
a vnitĜní vývoj þeského státu a
postavení tČchto státních útvarĤ
v Evropských souvislostech

x

vymezí úlohu kĜesĢanství a víry
v životČ stĜedovČkého þlovČka,
konflikty mezi svČtskou a církevní

x
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ýasové
rozvržení

Uþivo
RANÝ STěEDOVċK 5.-12.
STOLETÍ
nový etnický obraz Evropy
¾ osídlení Evropy po rozpadu
západoĜímské Ĝíše
utváĜení státĤ ve
východoevropském a
západoevropském kulturním
okruhu a jejich specifický vývoj
¾ zpĤsob života barbarských
kmenĤ a jejich romanizace
¾ pĜijímání kĜesĢanství
¾ islám a islámské Ĝíše
ovlivĖující Evropu (Arabové,
Turci)
¾ Ĝíše Franská a Byzantská
Velká Morava a þeský stát, jejich
vnitĜní vývoj a postavení v
EvropČ
¾ Velkomoravská Ĝíše – územní
rozsah, politický vývoj,
charakterizace
cyrilometodČjské mise,
kultura
¾ poþátky a rozvoj þeského
státu za prvních PĜemyslovcĤ
kĜesĢanství, papežství, císaĜství,
kĜížové výpravy
¾ šíĜení kĜesĢanství, poþátky
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záĜí – Ĝíjen

MezipĜedmČtové vztahy
OV – nejrozšíĜenČjší svČtová
náboženství, nebezpeþí zneužití,
terorismus, války
Z – orientace na mapČ, centra
svČtových náboženství a terorismu

Ĝíjen listopad

ýJ – ukázky ze Starých povČstí
þeských
Z – orientace na mapČ
VV – ukázky rĤzných typĤ písma

prosinec

ýJ – ukázky z knihy PĜíbČhy
ruských bohatýrĤ, seznámení s Biblí
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mocí, vztah kĜesĢanství ke kacíĜství
a jiným vČroukám
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kĜesĢanské kultury
¾ Kyjevská Rus, arabská Ĝíše,
islám
¾ kĜížové výpravy do Svaté
zemČ

612
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Oþekávaný výstup

Uþivo

Žák
x ilustruje postavení jednotlivých
vrstev stĜedovČké spoleþnosti,
uvede pĜíklady románské a gotické
kultury

VRCHOLNÝ A POZDNÍ
STěEDOVċK 13.-15. STOLETÍ
x struktura stĜedovČké spoleþnosti,
funkce jednotlivých vrstev
¾ zemČdČlství, Ĝemeslná výroba
a obchod, vznik mČst
¾ struktura stĜedovČké
spoleþnosti a zpĤsob života
jednotlivých vrstev (šlechta,
rytíĜi, mČšĢanství, knČžstvo,
mnišské Ĝády)
x kultura stĜedovČké spoleþnosti –
gotické umČní a vzdČlanost (naše
zemČ, Evropa)
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ýasové
rozvržení
leden

MezipĜedmČtové vztahy
VV – plán stĜedovČkého mČsta
ýJ – písnČ potulných rytíĜĤ

leden

VV – románské a gotické stavby,
typické znaky, vývoj oblékání
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Tématický okruh: Objevy a dobývání, poþátky nové doby

ýasové
rozvržení

Oþekávaný výstup

Uþivo

Žák
x vysvČtlí znovuobjevení antického
ideálu þlovČka, nové myšlenky
žádající reformu církve, vþetnČ
reakce církve na tyto požadavky
x vymezí význam husitské tradice
pro þeský politický a kulturní
život

RANÝ NOVOVċK
x renesance, humanismus,
husitství a reformace a jejich
šíĜení Evropou
¾ husitství – prĤbČh a výsledky,
významné osobnosti
¾ reformace

únor

x vývoj v EvropČ – konflikt mezi
Anglií a Francií, turecké výboje,
osvobození Ruska z tatarské
nadvlády, vyhnání ArabĤ
z Pyrenejského poloostrova

únor

x

popíše a demonstruje prĤbČh
zámoĜských objevĤ, jejich pĜíþiny a
dĤsledky, popíše hlavní objevné
cesty a vysvČtlí jejich význam

x

objasní postavení þeského státu
v podmínkách Evropy rozdČlené do
Ĝady mocenských a náboženských
center a jeho postavení uvnitĜ
habsburské monarchie
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x zámoĜské objevy a poþátky
dobývání svČta
¾ prĤbČh a výsledky objevných
cest, poznávání nových
civilizací, dĤsledky pro
Evropu
x þeský stát a velmoci v 15.-18.
století
¾ zaostávání stĜední a východní
Evropy za Evropou západní,
vzestup ŠpanČlska, zápas
Nizozemí o svou nezávislost,
poþátky absolutních
monarchií v Anglii a Francii
614

MezipĜedmČtové vztahy
VV – husitské zbranČ, ukázky z dČl
renesanþních umČlcĤ
Tý – výroba husitských zbraní
ýJ – ukázky z dČl renesanþních
umČlcĤ

bĜezen

Z – orientace na mapČ, trasy
zámoĜských plaveb

duben kvČten

Z – orientace na mapČ
ýJ – odkaz J. A. Komenského a
ukázky z jeho díla
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x

x

x

¾ Svatá Ĝíše Ĝímská nČmeckého
národa
objasní pĜíþiny a dĤsledky vzniku
¾ þeský stát v dobČ
30-ti leté války
pobČlohorské, vznik
habsburské monarchie,
postavení þeských zemí
v habsburské monarchii
¾ 30-ti letá válka a její dĤsledky
pro naše zemČ a stĜední
Evropu
¾ habsburská monarchie a
þeské zemČ po 30-ti leté
válce – hospodáĜské,
národnostní a kulturní
pomČry, upevĖování nadvlády
HabsburkĤ
x barokní kultura (životní styl,
rozpozná základní znaky
architektura, malíĜství,
jednotlivých kulturních stylĤ a uvede
sochaĜství, umČlecké Ĝemeslo,
jejich pĜedstavitele a pĜíklady
literatura, hudba, školství)
kulturních památek (charakterizuje
barokní kulturu a životní styl
jednotlivých spoleþenských vrstev)
porovná vývoj v jednotlivých
þástech Evropy
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kvČten þerven

VV – ukázka dČl barokních umČlcĤ,
nákres typických znakĤ barokního
slohu
HV – barokní hudební skladatelé a
ukázky z jejich tvorby
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8. roþník:
TÉMATICKÝ OKRUH: OBJEVY A DOBÝVÁNÍ, POýÁTKY NOVÉ DOBY
Oþekávané výstupy z RVP:
Žák:
¾ na pĜíkladech evropských dČjin konkretizuje absolutismus, konstituþní monarchii, parlamentarismus
TÉMATICKÝ OKRUH: MODERNIZACE SPOLEýNOSTI
Oþekávané výstupy z RVP:
Žák:
¾ vysvČtlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní zmČny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují
modernizaci spoleþnosti
¾ objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné stranČ a rozbitím starých
spoleþenských struktur v EvropČ na stranČ druhé
¾ porovná jednotlivé fáze utváĜení novodobého þeského národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských
národĤ
¾ charakterizuje emancipaþní úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve vybraných evropských
revolucích
¾ na vybraných pĜíkladech demonstruje základní politické proudy
¾ vysvČtlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnomČrnosti vývoje jednotlivých þástí Evropy a svČta vþetnČ
dĤsledkĤ, ke kterým tato nerovnomČrnost vedla; charakterizuje soupeĜení mezi velmocemi a vymezí význam kolonií

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

TÉMATICKÝ OKRUH: OSVÍCENSTVÍ A VZNIK USA
Oþekávaný výstup
Žák




Na pĜíkladech
evropských dČjin
konkretizuje
absolutismus
Konstituþní monarchii,
parlamentarismus

Uþivo


Osvícenství



Osvícesnský
absolutismus

ýasové rozvržení
ZáĜí- polovina listopadu

MezipĜedmČtové vztahy
Z- orientace na mapČ
ýJ- odraz v literatuĜe
OV- pojmy stát, ústava,
parlamentarismus



Poþátky Britského
impéria

OSV, EGS, VDO

Vznik USA

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

TÉMATICKÝ OKRUH: MARIE TEREZIE A JOSEF II.
FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
Oþekávaný výstup
Žák


objasní souvislosti
mezi událostmi franc..
revoluce a nap. válek
na jedné stranČ a
rozbití starých spol.
struktur v EvropČ na
stranČ druhé

Uþivo


Vzestup Pruska



Války o rakouské
dČdictví



ýasové rozvržení
2. pol. Listopadu
- 1. pol. Prosince

MezipĜedmČtové vztahy
Z- nové zemČ na mapČ
Evropy
HV- evropští panovníci a
Mozart
OV- pojmy diktatura teror

Reformy Marie
Terezie
a Josefa II.

VDO, EGS

Projektové vyuþování:
Souþasníci Marie Terezie: zapojení pĜedmČtĤ D, Z, HV, ýJ, NJ, VV.

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

TÉMATICKÝ OKRUH: NAPOLEON, PONAPOELONSKÁ EVROPA
PRģMYSLOVÁ REVOLUCE
Oþekávaný výstup
Žák


Uþivo

ýasové rozvržení

MezipĜedmČtové vztahy

objasní souvislosti
mezi událostmi franc..
revoluce a nap. Válek
na jedné stranČ a
rozbití starých spol.
struktur v EvropČ na
stranČ druhé



Vzestup a pád
Napoleona



VídeĖský kongres

ýJ- odraz v literatuĜe



PrĤmyslová revoluce a
zrod kap. spol.

VV- empír, romantismus

vysvČtlí podstatné
zmČny ve vybraných
zemích a u nás , které
charakterizují
modernizaci spol.



DĤsledky revoluce

2.pol. prosince- leden

Z- Evropa po nap. Válkách
(uzemní zisky)

OV- vznik nových spol. tĜíd


FY- technické vynálezy
OSV, EGS, VDO

Projektové vyuþování:
Napoleon: zapojení pĜedmČtĤ D, Z, OV, VV.
Exkurze:
Památník bitvy u Slavkova (Brno)
Technické muzeum (Praha nebo Brno)

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

TÉMATICKÝ OKRUH: HABSBURSKÁ MONARCHIE V DOBċ METTERNICHOVSKÉHO ABSOLUTISMU
Oþekávaný výstup
Žák


Porovná utváĜení
novodobého þeského
národa v souvislosti
s národními hnutími
vybraných evropských
národĤ

ýasové rozvržení

Uþivo


Metternichovsky
absolutismus



Národní obrození

Únor

MezipĜedmČtové vztahy
ýJ- odraz obrození
v literatuĜe
HV- NO v hudbČ
VV- NO ve výtvarném umČní
OSV, EGS, VDO

Projektové vyuþování:
Národní obrození: ýJ, HV, VV, D, Z.
Exkurze:
Památník národního písemnictví (Praha)
Národní divadlo ( návštČva divadelního pĜedstavení.

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

TÉMATICKÝ OKRUH: REVOLUCE 1848 - 1849
Oþekávaný výstup
Žák


Charakterizuje
emancipaþní úsilí
významných
sociálních skup. ,
uvede požadavky
formulované ve
vybraných evropských
revolucích

Uþivo


Revoluce ve Francii



NČmecko a Itálie (
pokus o
sjednocení)
Habsburská
monarchie
a revoluce 1848





ýasové rozvržení
BĜezen

MezipĜedmČtové vztahy
ýJ- odraz revoluce v þeské
literatuĜe (A. Jirásek)
HV- revoluce v hudbČ (
Smetana)
VV- kultura v þeských zemích
v pol. 19. stol

Porážka revoluce

Z – mapa Evropy
MV, OSV, EGS

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

TÉMATICKÝ OKRUH: POREVOLUýNÍ EVROPA
Oþekávaný výstup
Žák


Charakterizuje
revoluce 19. stol. jako
prostĜedek Ĝešení
politických, sociálních
a národnostních
problémĤ

Uþivo


Anglie



Francie (Napoleon
III.)



Sjednocení Itálie



Sjednocení NČmecka

ýasové rozvržení
Duben

MezipĜedmČtové vztahy
Z- zmČny na mapČ Evropy
v dĤsledku sjednocení
OV- politické proudy, ústava,
politická práva
MV, EVG

Exkurze:
JaromČĜ – Josefov: pevnost
Památník bitvy u Hradce Králové

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

TÉMATICKÝ OKRUH: HABSBURSKÁ MONARCHIE V II. POL. 19. STOL.
Oþekávaný výstup
Žák




Uþivo

ýasové rozvržení

MezipĜedmČtové vztahy

porovná jednotlivé
fáze utváĜení
novodobého þeského
národa



Neoabsolutismus



Rakousko-Uherské
vyrovnání

OV- boj o obnovení ýeského
státu

vysvČtlí podstatné
ekonomické, sociální,
politické a kulturní
zmČny u nás, které
charakterizují
modernizaci 19.stol.



ýeské zemČ v II.pol.
19.stol.

VDO, OSV



Industrializace
þeských zemí

KvČten

FY- vývoj železnice

Projektové vyuþování:
Železniþní doprava v þeských zemích: D, Z, FY, Pě
Exkurze:
Technické muzeum Praha

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

TÉMATICKÝ OKRUH: IMPERIÁLNÍ DOBA, VZNIK SVċTOVÝCH VELMOCÍ
Oþekávaný výstup
Žák






vysvČtlí rozdílné
tempo modernizace a
prohloubení
nerovnomČrnosti
vývoje jednotlivých
þástí Evropy a svČta
vþetnČ dĤsledkĤ, ke
kterým tato
nerovnomČrnost vedla
charakterizuje
soupeĜení mezi
velmocemi

Uþivo

ýasové rozvržení
ýerven

MezipĜedmČtové vztahy



Imperialismus



Kolonialismus



Vzestup USA

OV – konfederace, unie,
expanze, impérium,
imperialismus



Ruské impérium

EGS, OSV



Nová asijská velmoc
– Japonsko



Kapitalistická
spoleþnost

Z – mapa svČta

vymezí význam
kolonií

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

9. roþník:

MODERNÍ DOBA
Oþekávané výstupy

žák
¾
¾
¾
¾
¾

na pĜíkladech demonstruje zneužití techniky ve svČtových válkách a jeho dĤsledky
rozpozná klady a nedostatky demokratických systémĤ
charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, pĜíþiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a dĤsledky jejich
existence pro svČt; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu
na pĜíkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepĜijatelnost z hlediska lidských práv
zhodnotí postavení ýSR v evropských souvislostech a její vnitĜní sociální, politické, hospodáĜské a kulturní prostĜedí

ROZDċLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVċT
Oþekávané výstupy

žák
¾
¾
¾
¾

vysvČtlí pĜíþiny a dĤsledky vzniku bipolárního svČta; uvede pĜíklady stĜetávání obou blokĤ
vysvČtlí a na pĜíkladech doloží mocenské a politické dĤvody euroatlantické hospodáĜské a vojenské spolupráce
posoudí postavení rozvojových zemí
prokáže základní orientaci v problémech souþasného svČta

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

TÉMATICKÝ OKRUH: MEZI DVċMA SVċTOVÝMI VÁLKAMI
OýEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák




VysvČtlí rozdílné
tempo modernizace a
prohloubení
nerovnomČrnosti
vývoje jednotlivých
þástí Evropy a svČta
Charakterizuje
soupeĜení mezi
velmocemi

UýIVO


Pováleþné
uspoĜádání svČta



Verscillská mírová
konference




ýASOVÉ ROZVRŽENÍ
ZáĜí

MEZIPěEDMċTOVÉ
VZTAHY
ýJ- odraz I. sv. války
v literatuĜe (Hašek,
Remarque)
OV- obþanská práva, právo
na sebeurþení demokracie

Vznik Spoleþnosti
národĤ

Z- Evropa po I. Sv. válce
(nové státy)

Úloha USA ve svČtČ
EGS, VDO

Projektové vyuþování:
I. sv. válka: zapojení pĜedmČtĤ ýJ, Z, D,OV, VV
Exkurze:
Vojenské technické muzeum (Lešany)

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

TÉMATICKÝ OKRUH: PRVNÍ ýESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA – POKUS O DEMOKRACII VE STěEDNÍ EVROPċ
OýEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák




Rozpozná klady a
nedostatky
demokratických
systémĤ
Zhodnotí postavení
ýSR v evropských
souvislostech a její
vnitĜní sociální,
politické, hospodáĜské
a kulturní postižení

UýIVO


Vznik ýSR



HospodáĜský a
politický vývoj ýSR

ýASOVÉ ROZVRŽENÍ
1. pol. Ĝíjna

MEZIPěEDMċTOVÉ
VZTAHY
Z- národnostní menšiny v
ýR
OV- soužití mezi lidmi
(tolerance)



Sociální a
národnostní problémy

ýJ – Masaryk v literatuĜe



Charakteristické rysy
þeskoslovenské
demokracie

M – grafické znázornČní
národnostního složení v ýR;
procenta
VDO, EGS, MV

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

TÉMATICKÝ OKRUH: POVÁLEýNÁ OBNOVA A NÁSTUP „ZLATÝCH 20.LET“

OýEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák




UýIVO

Charakterizuje
jednotlivé totalitní
systémy, pĜíþiny jejich
nastolení v širších
ekonomických a
politických
souvislostech



Pováleþná krize



Komunismus a fašismus

Zhodnotí postavení
ýSR v evropských
souvislostech a její
vnitĜní sociální,
politické, hospodáĜské
a kulturní prostĜedí



ýASOVÉ ROZVRŽENÍ

MEZIPěEDMċTOVÉ
VZTAHY

2.pol. Ĝíjna – 1.pol. listopadu

ýJ- Osvobozené divadlo,
Karel ýapek, Jaroslav Hašek
VV- móda 20.let, výtvarné
umČní (A. Mucha)
HV – hudba 20.let (jazz,
kabarety)

Éra prosperity v USA a
EvropČ i ýSR

OV- extremismus,
nacionalismus, propaganda



ZmČny v prĤmyslu



MČnová reforma

FY- rozmach prĤmyslové
výroby



Kultura 20. let v ýSR

MEV, EGS, VDO

Projektové vyuþování:
„Zlatá 20.léta“: zapojení pĜedmČtĤ D,ýJ, VV, HV.

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

TÉMATICKÝ OKRUH: SVċTOVÁ HOSPODÁěSKÁ KRIZE
A NÁSTUP HITLERA K MOCI

OýEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák




Charakterizuje
dĤsledky existence
totalitních systému
pro svČt
Rozpozná destruktivní
sílu totalitarismu a
vypjatého
nacionalismu

ZŠ Pardubice – Studánka

UýIVO

ýASOVÉ ROZVRŽENÍ

MEZIPěEDMċTOVÉ
VZTAHY

MezinárodnČ politická 2. pol. listopadu - prosinec
a hospodáĜská
situace ve 20. a 30.
letech

ýJ- literatura proti válce



Totalitní systémy



DĤsledky pro ýSR a
svČt

OV – mobilizace, abdikace,
diplomacie





A. Hitler a NSDAP



Charakter
nacistického režimu



Nebezpeþí nového
váleþného konfliktu

VV- výtvarném umČní proti
válce

MV, EGS, VDO
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Školní vzdČlávací program

TÉMATICKÝ OKRUH: POLITIKA USMIěOVÁNÍ, MNICHOVSKÁ
KONFERENCE, II. SVċTOVÁ VÁLKA

OýEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák


Na pĜíkladech
demonstruje zneužití
techniky ve svČtových
válkách a jeho
dĤsledky

UýIVO

ýASOVÉ ROZVRŽENÍ



Obrana demokracie a Leden
republiky



Mnichovská
konference protektorát

MEZIPěEDMċTOVÉ VZTAHY
Z – fronty II. sv. války
CH – zneužití chemických látek
F – vývoj zbraní, tanky II. sv.
války



Vypuknutí války



Napadení SSSR

OV – život v dobČ války, vliv na
spoleþnost, rasová nenávist
(židovská otázka)



Vstup USA do války

RV – rodina ve válce



Protinacistický odpor
a odboj

MEV, EVO, VDO



Holocaust

Projektové vyuþování:
II. svČtová válka: zapojení pĜedmČtĤ D,ýJ, VV, HV, OV, RV, Z

ZŠ Pardubice – Studánka

630

Školní vzdČlávací program

TÉMATICKÝ OKRUH: EVROPA A SVċT PO II. SV. VÁLCE
OýEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák



VysvČtlí pĜíþiny a
dĤsledky vzniku
bipolárního svČta
Uvede pĜíklady
stĜetávání obou svČtĤ

UýIVO


ýASOVÉ ROZVRŽENÍ

Únor
Politické a
ekonomické dĤsledky
války



Spolupráce velmocí



ěešení nČmecké
otázky



Kulturní a duchovní
vývoj v ýSR 1945 1948

MEZIPěEDMċTOVÉ
VZTAHY
Z- zmČny na mapČ Evropy
OV- euforie, repatriace,
sociální politika
ýJ – odraz II. sv. války
v literatuĜe
Pě – obnova zniþené ZemČ



ZŠ Pardubice – Studánka

VDO, EVO, MV

Prohra
þeskoslovenské
demokracie
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Školní vzdČlávací program

TÉMATICKÝ OKRUH:ROZDċLENÉ SVċTY – STUDENÁ VÁLKA
OýEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák


VysvČtlí a na
pĜíkladech doloží
mocenské a politické
dĤvody
euroatlantické,
hospodáĜské a
vojenské spolupráce

ZŠ Pardubice – Studánka

UýIVO

ýASOVÉ ROZVRŽENÍ



Studen válka (železná BĜezen
opona)



RozdČlení svČta do
vojenských blokĤ,
reprezentovaných
supervelmocemi



Politické,
hospodáĜské, sociální
a ideologické
soupeĜení



VnitĜní situace v
zemích východního
bloku



ýeskoslovensko po
roce 1948 (nástup
totality)

MEZIPěEDMċTOVÉ
VZTAHY
OV- volby (volební systém –
nesvobodné volby); agitace,
kádrová politika
Z – svČt rozdČlený železnou
oponou
VDO, EVG
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TÉMATICKÝ OKRUH: ZMċNY V EVROPċ NA PěELOMU 50. A 60. LET
ROK 1968
OýEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák


VysvČtlí pĜíþiny a
dĤsledky vzniku
bipolárního svČta,
uvede pĜíklady
stĜetávání obou svČtĤ

UýIVO

ýASOVÉ ROZVRŽENÍ

MEZIPěEDMċTOVÉ
VZTAHY
ýJ – literatura o srpnu 1968
(Sedm pražských dnĤ)



Vznik Varšavské
smlouvy



SvČtová hrozba
(jaderné zbranČ)

OV – konsolidace,
normalizace



Masová nezákonnost
a perzekuce (politické
procesy)

VDO, MV



Krize komunistických
režimĤ (NDR, Polsko)



Léta uvolnČní



Dny srpnové okupace



Normalizace

Duben

Exkurze:
Srpen 1968 v našem regionu (návštČva muzea)

ZŠ Pardubice – Studánka
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Školní vzdČlávací program

TÉMATICKÝ OKRUH:ýEŠI A SLOVÁCI NA CESTċ K SAMETOVÉ REVOLUCI
OýEKÁVANÉ VÝSTUPY

UýIVO

Žák


ýeskoslovensko od
roku 1968 po rok
1989

ýASOVÉ ROZVRŽENÍ
KvČten

MEZIPěEDMċTOVÉ
VZTAHY
OV- disident, charta,
signatáĜ
Z – zemČ 3. svČta



Éra socialismu 70. až
80. let



Konec nesvobody
(pád sovČtského
impéria)

ýJ – éra socialismu
v literatuĜe (Anna proletáĜka)
HV – pop music
VV – socialistický realismus



Posoudí postavení
rozvojových zemí
spolupráce



17. listopad 1989



Mezinárodní vývoj,
konec koloniálních
Ĝíší, ozbrojené
konflikty

VDO, MV

Projektové vyuþování:
Kultura a vČda po II. svČtové válce: zapojení pĜedmČtĤ HV ( Beatles, Rolling Stones)¨
F (vČdecký výzkum – vesmír USA x SSSR

ZŠ Pardubice – Studánka
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TÉMATICKÝ OKRUH: PROBLÉMY SOUýASNOTI
OýEKÁVANÉ VÝSTUPY
Žák




Prokáže základní
orientaci
v problémech
souþasného svČta.
Uvede konkrétní
pĜípady dĤležitosti a
potĜebnosti
dČjepisných poznatkĤ

UýIVO


VČda, technika a
vzdČlání jako faktory
vývoje

MEZIPěEDMċTOVÉ
VZTAHY

ýASOVÉ ROZVRŽENÍ
ýerven

Lze zapojit všechny
pĜedmČty
VDO, MV, EGS



Sport



Zábava

Exkurze:
Podle volby žákĤ, sami si zvolí historické období a dle možnosti vyberou místo exkurze

ZŠ Pardubice – Studánka
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