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Výchovné a vzdělávací strategie



Kompetence k řešení problémů



Kompetence komunikativní



Kompetence sociální a personální



Kompetence občanská



Kompetence k podnikavosti



Kompetence k učení

Učivo

ŠVP výstupy

osvícenství a s ním spjaté společenské, ekonomické a kulturní

určí hlavní myšlenky a principy osvícenství; posoudí jejich vliv na

změny;

americkou revoluci za nezávislost

Evropa v 18. století;

vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny

boj anglických osad v Americe za nezávislost;

ve vybraných zemích, jejichž důsledkem byl přechod od tradiční k

vznik USA

moderní společnosti
zhodnotí význam konceptu lidských a občanských práv
pracuje s mapou vztahující se k tomuto období

český stát v 18. století;

popíše reformní úsilí habsburských panovníků

tereziánské a josefínské reformy

zhodnotí vliv reforem na modernizaci české společnosti

velká francouzská revoluce;

objasní význam francouzské revoluce a napoleonských válek pro

napoleonské války;

formování moderní evropské společnosti
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Vídeňský kongres
průmyslová revoluce;

vysvětlí průběh industrializace a její ekonomické, ekologické a

zrod industriální společnosti;

sociální důsledky

změny v sociální struktuře;

chápe a popíše nejvlivnější ideologie 19. století (nacionalismus,

liberalismus, nacionalismus a socialistické hnutí;

liberalismus, socialismus, komunismus); na konkrétních

kultura a životní styl v první polovině 19. století

událostech ukáže jejich projevy
přiblíží důvody prohlubování nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých
částí Evropy a světa

období restaurace a rovnováhy sil;

posoudí význam ústavy a novou organizaci státu

vývoj evropských velmocí do roku 1848;

vymezí specifické rysy utváření novodobého českého národa

vývoj českého státu v tomto období
revoluční rok 1848 v Evropě a v Čechách

porovná příčiny, průběh a výsledky revolucí v evropských zemích v
roce 1848
analyzuje ekonomické, sociální, politické a nacionální aspekty
těchto událostí

utváření novodobých národních společností v 19. století;

orientuje se v politických, ekonomických a sociálních poměrech

politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové evropských velmocí a USA 19. století
války

vymezí důsledky americké občanské války pro další vývoj USA
vyjmenuje hlavní příčiny prohlubujících se sporů evropských států
na přelomu 19. a 20. století

habsburská monarchie a české země před první světovou válkou

popíše emancipační úsilí českého národa v daném období

předpoklady a projevy imperiální politiky velmocí;

porovná postavení evropských velmocí s nastupujícími světovými
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nová asijská velmoc Japonsko

velmocemi (USA, Japonsko)
popíše koloniální politiku světových velmocí a vymezí pozitivní i
negativní důsledky kolonialismu

věda, technika a kultura před první světovou válkou

popíše umělecké směry přelomu 19. a 20. století
posoudí význam industrializace a vědeckých a technických inovací

první světová válka a její důsledky;

popíše příčiny, průběh a důsledky první světové války

bolševická revoluce v Rusku;

na konkrétních příklad ukáže rostoucí vliv vědeckého a

versailleský systém a jeho vnitřní rozpory

technického rozvoje na průběh válečných konfliktů
zhodnotí význam ruské bolševické revoluce pro další světové dění
pracuje s mapou vztahující se k tomuto období
porozumí versailleskému systému a vysvětlí jeho selhání v
meziválečném období

české země v době první světové války;

přiblíží proces vzniku Československa v roce 1918

vznik ČSR

zhodnotí význam vzniku demokratického československého státu
pro Čechy a Slováky i důsledky vzniku Československa pro
národnostní menšiny
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
vliv industrializace na životní prostředí
Multikulturní výchova - Psychosociální aspekty interkulturality
současné problémy historicky související s kolonialismem
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Přesahy a souvislosti - Čj, Zsv, Ze, Vv, Hv
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