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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

předmět a úloha historické vědy;

zdůvodní význam znalosti dějin pro moderního člověka

druhy historických pramenů a metody práce historiků;

uvede příklady zdrojů informací o minulosti a pojmenuje instituce

společenské instituce uchovávající dědictví minulosti;

shromažďující a uchovávající tyto zdroje

význam historického poznání pro současnost

rozliší pravdivostní hodnotu historických informací
popíše základní vědecké postupy uplatňované při poznávání a
interpretaci minulosti

vnímání historického času a periodizace dějin

orientuje se na časové ose

pomocné vědy historické

pojmenuje základní pomocné vědy historické a přiblíží oblast
jejich studia

antropologická geneze člověka

časově rozčlení pravěk
prokáže základní přehled o antropologické genezi člověka a
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objasní proces hominizace
charakterizuje pojem archeologická kultura

paleolit;

ve shodě s aktuálními vědeckými poznatky charakterizuje život

jeho vnitřní členění;

pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu

přírodní poměry;

popíše vliv klimatických změn na život člověka

nejstarší lidské kultury;
mezolit v Evropě;
zásadní klimatické změny
neolit;

chápe a vysvětlí význam neolitické revoluce a metalurgie kovů

neolitická revoluce;

charakterizuje materiální a duchovní kulturu neolitických lidí

život neolitických zemědělců v Evropě

na mapě vyhledá významné archeologické lokality spjaté s
neolitem

eneolit;

zdůvodní nástup patriarchátu

počátky metalurgie;

na mapě vyhledá významné archeologické lokality spjaté s

společenské změny;

eneolitem

eneolitické kultury na území ČR
doba bronzová;

zhodnotí význam objevu získávání a zpracování kovů

významné kultury na území ČR

popíše nejvýznamnější kultury doby bronzové
na mapě vyhledá významné archeologické lokality spjaté s dobou
bronzovou

doba železná a její vnitřní členění;

popíše civilizační pokrok keltské společnosti

charakteristika halštatského období;

na mapě vyhledá významné archeologické lokality spjaté s dobou
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Keltové v našich zemích

železnou

doba římská;

charakterizuje materiální a duchovní kulturu Germánů

kulturní vliv římského impéria;

na mapě vyhledá významné archeologické lokality

Germáni
předpoklady vzniku starověkých civilizací

vymezí předpoklady vzniku významných starověkých civilizací
na mapě ukáže oblasti vzniku nejstarších civilizací

starověký Přední východ;

popíše vývoj starověkých civilizací v jednotlivých částech Předního

Sumerové;

východu

Babylónská říše;

posoudí vliv těchto civilizací na evropskou kulturu

Asýrie;

uvede významné osobnosti starověkých dějin této oblasti

Cheticie;
Persie;
kulturní odkaz starověkých civilizací Předního východu

na mapě ukáže významné archeologické lokality spjaté se
starověkými dějinami této oblasti
zná a popíše významné památky starověké minulosti této oblasti

starověká Palestina;

vysvětlí základní principy judaistického náboženského systému

judaismus a jeho vztah ke křesťanství

vyjmenuje i další orientální náboženské systémy
převypráví některé známé starozákonní příběhy
uvede významné osobnosti starověkých dějin této oblasti
na mapě ukáže významné archeologické lokality spjaté se
starověkými dějinami této oblasti
zná a popíše významné památky starověké minulosti této oblasti

starověký Egypt;

popíše vývoj civilizace starověkého Egypta
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kultura starověkého Egypta

posoudí vliv této civilizace na evropskou kulturu
uvede významné osobnosti starověkých dějin této oblasti
na mapě ukáže významné archeologické lokality spjaté se
starověkými dějinami této oblasti
zná a popíše významné památky starověké minulosti této oblasti

přírodní a klimatické poměry v egejské oblasti;

popíše vliv přírodních podmínek na vývoj egejské oblasti

antické Řecko;

popíše dějinný vývoj antické řecké společnosti a zdůrazní

vzestup Makedonie;

významné historické mezníky

Alexandr Veliký a jeho vojenské tažení;

porovná jednotlivá vývojová období řecké společnosti

antická řecká kultura (náboženství, architektura, literatura,
filozofie, další rozvíjející se vědy, helénismus)

porovná demokracii antických řeckých polis s jejím moderním
pojetím
zdůvodní význam řeckých antických dějin pro moderní evropskou
civilizaci
uvede významné osobnosti antických dějin této oblasti
zná a popíše významné památky starověké minulosti této oblasti

přírodní a klimatické podmínky Apeninského poloostrova;

popíše dějinný vývoj antické římské společnosti a zdůrazní

Etruskové a jejich kultura;

významné historické mezníky

dějinný vývoj antického Říma;

zdůvodní význam římských antických dějin a křesťanství pro

limes romanus jako civilizační hranice;

moderní evropskou civilizaci

křesťanství a jeho šíření;

srovná křesťanství a judaismus

antická římská kultura (náboženství, architektura, literatura,

na mapě ukáže významné archeologické lokality spjaté se
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filozofie, další vědy)

starověkými dějinami této oblasti
uvede významné osobnosti antických dějin této oblasti
zná a popíše významné památky starověké minulosti této oblasti
vysvětlí příčiny zániku římského impéria

Indie ve starověku

popíše vývoj starověkých civilizací v Indii a Číně

Čína ve starověku

zhodnotí kulturní přínos starověkých indických a čínských

kulturní odkaz starověké Indie a Číny

společností

stěhování národů;

popíše etnické a kulturní změny v Evropě, které byly důsledkem

romanizace a barbarizace;

stěhování národů

barbarské státy;

na mapě ukáže nejvýznamnější kmenové přesuny

formování feudálních principů evropské společnosti;

zhodnotí vliv barbarských kmenů na zánik západořímské říše

struktura feudální společnosti

objasní proces christianizace a jeho vliv na formování raně
středověkých evropských států
popíše strukturu feudální společnosti

Franská říše a oblasti západní Evropy v raném středověku;

popíše dějinný vývoj v jednotlivých oblastech Evropy v raném

Byzantská říše;

středověku

východní Evropa v raném středověku;

porovná základní rysy západní křesťanské kultury, východní

společnost raného středověku;

křesťanské kultury a islámské kultury

ekonomický život raného středověku;

popíše proměny hospodářského života

románská kultura
křesťanská církev v raném středověku;

vymezí specifika oblastí pod vlivem islámu
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velké schizma;

porovná judaismus, křesťanství a islám

Arabská říše;

vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v západním

islám a jeho vztah k judaismu a ke křesťanství

i východním kulturním okruhu

románská kultura

pozná románské stavby
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Mediální výchova - Role médií v moderních dějinách
vývoj písemných a obrazových historických pramenů od prvních písemných zápisů až k moderním mediálním sdělením
Mediální výchova - Účinky mediální produkce a vliv médií
různé druhy historických pramenů a potřeba kritického přístupu k nim;
odlišení cenné informace od zavádějících a zjednodušených
Osobnostní a sociální výchova - Sociální komunikace
význam verbální komunikace pro přežití Homo sapiens
Multikulturní výchova - Základní problémy sociokulturních rozdílů
původ Homo sapiens a příčiny formování jednotlivých lidských ras
Environmentální výchova - Člověk a životní prostředí
počátky významnějšího působení člověka na životní prostředí a význam půdy jako výrobního prostředku
Multikulturní výchova - Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
význam multikulturality pro rozvoj řeckých polis
Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
člověk v kontextu náboženských systémů
Přesahy a souvislosti - Čj, Zsv, Ze, Bi, Vv

