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Výchovné a vzdělávací strategie



Kompetence k řešení problémů



Kompetence komunikativní



Kompetence sociální a personální



Kompetence občanská



Kompetence k učení



Kompetence pracovní

Učivo

ŠVP výstupy

renesance a humanismus;

popíše nové pojetí člověka a světa v humanismu

nové pojetí světa a člověka

rozliší pojmy renesance a humanismus; uvede příklady
renesančních uměleckých památek; uvede významné renesanční
umělce
diferencuje projevy renesance v různých částech Evropy
rozpozná filozofické a vědecké myšlenky raného novověku a
zhodnotí jejich dopady

zámořské objevy;

popíše příčiny a technické předpoklady objevných plaveb

conquistadoři;

vysvětlí důsledky zámořských objevů, jež vedly ke vzniku prvních

vznik koloniálních říší;

velkých koloniálních říší evropských mocností

konflikt evropské křesťanské kultury s civilizacemi dalších

na mapě ukáže významné trasy prvních evropských zámořských

kontinentů

Dějepis

tercie
plaveb a vymezí oblasti pod evropským vlivem

protestantismus a protireformace

vysvětlí podstatu reformace a protireformace a objasní jejich
význam pro další vývoj Evropy a světa
uvede přední osobnosti reformačního procesu

evropské země v raném novověku

popíše dějinný vývoj jednotlivých oblastí Evropy v raném
novověku

náboženské spory mezi evropskými státy; třicetiletá válka

přiblíží události třicetileté války a posoudí důsledky tohoto
celoevropského konfliktu

absolutismus a stavovství

vysvětlí politicko-mocenské systémy raného novověku
(absolutismus, stavovství, konstituční monarchie) a popíše jejich
rozdíly

barokní kultura;

definuje základní rysy barokní kultury a popíše životní styl dané

životní styl v protestantských a katolických zemích

epochy

český stát v raném novověku

posoudí postavení českého státu v rámci habsburského soustátí
popíše významné vývojové mezníky

Češi a třicetiletá válka

popíše důsledky třicetileté války pro české země

vývoj na našem území v době pobělohorské

přiblíží a porovná politické a kulturní poměry panující v české
společnosti v době předbělohorské a pobělohorské

osvícenství a s ním spjaté společenské, ekonomické a kulturní

určí hlavní myšlenky a principy osvícenství

změny

posoudí vliv osvícenství na americkou revoluci za nezávislost

Evropa v 18. století

vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny
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tercie
ve vybraných zemích, jejichž důsledkem byl přechod od tradiční k
moderní společnosti
pracuje s mapou vztahující se k tomuto období

boj anglických osad v Americe za nezávislost;

přiblíží okolnosti vzniku USA

vznik USA

zhodnotí význam konceptu lidských a občanských práv

velká francouzská revoluce;

objasní význam francouzské revoluce a napoleonských válek pro

napoleonské války;

formování moderní evropské společnosti

Vídeňský kongres

zhodnotí význam konceptu lidských a občanských práv

český stát v 18. století;

popíše reformní úsilí habsburských panovníků v 18. století

tereziánské a josefínské reformy

zhodnotí vliv reforem na modernizaci české společnosti

průmyslová revoluce;

vysvětlí průběh industrializace a její ekonomické, ekologické a

zrod industriální společnosti;

sociální důsledky

změny v sociální struktuře
liberalismus, nacionalismus a socialistické hnutí

popíše a vysvětlí nejvlivnější ideologie 19. století (nacionalismus,
liberalismus, socialismus, komunismus) a na konkrétních
událostech ukáže jejich projevy

kultura a životní styl v první polovině 19. století

vymezí romantismus
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
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revoluční rok 1848 v Evropě a v Čechách

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

Multikulturní výchova - Multikulturalita
negativní důsledky konfliktů evropských velmocí s americkými, africkými a asijskými kulturami doprovázených ztrátou identity
mimoevropských civilizací
Výchova demokratického občana - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
duchovní a ideologický vývoj evropské společnosti, který vedl k formulování základních lidských práv
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prostředí
základní principy tržní ekonomiky orientované na neomezený růst a souvislosti se současnou ekologickou krizí
Přesahy a souvislosti: Ze, Vo, Vv, Hv

