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Dějepis

sekunda

Výchovné a vzdělávací strategie



Kompetence k řešení problémů



Kompetence komunikativní



Kompetence sociální a personální



Kompetence občanská



Kompetence k učení



Kompetence pracovní

Učivo

ŠVP výstupy

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; ekonomický život

křesťanské kultury a islámské kultury
popíše proměny hospodářského života v daném období

křesťanská církev v raném středověku;

vymezí specifika oblastí pod vlivem islámu

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
Sámova říše;

pozná románské stavby
popíše dějinný vývoj na našem území v raném středověku
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Velká Morava a její kulturní odkaz;

vysvětlí příčiny a důsledky orientace Velké Moravy na Byzanc

Konstantin a Metoděj;

přiblíží proces christianizace našeho území v raném středověku

český stát v raném středověku
společnost vrcholného středověku;

postihne skladbu středověkého obyvatelstva

ekonomický život;

popíše proměny hospodářského života v daném období

urbanizace;

popíše činnost a strukturu evropských univerzit

středověké univerzity;
gotická kultura;

přiblíží základní rysy gotické kultury a pozná gotické
architektonické památky

rytířství
emancipace římskokatolické církve;

popíše dějinný vývoj jednotlivých oblastí Evropy ve vrcholném

papežství a císařství;

středověku

křížové výpravy;

posoudí přínos arabského světa pro evropskou kulturu

konfrontace křesťanského světa s islámem;

vysvětlí důsledky mongolských a tureckých nájezdů pro jižní a

evropské země v době vrcholného středověku;

východní Evropu

mongolská a turecká expanze

vysvětlí význam církve pro život evropské společnosti v době
vrcholného středověku
identifikuje krizové projevy pozdně středověké společnosti

český stát v době vrcholného středověku;

popíše dějinný vývoj na našem území ve vrcholném středověku

Jan Hus a jeho dílo;

zhodnotí přínos vlády císaře Karla IV. pro českou společnost a

utrakvistická revoluce;

popíše jeho péči o Prahu

doba poděbradská;

vymezí význam utrakvismu pro český a evropský politický a

doba jagellonská

náboženský život
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rozliší různé interpretace husitství v historiografii a v historickém
povědomí českého i evropského kontextu
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Jsme Evropané
křesťanské duchovní základy evropské civilizace;
vliv antiky, judaismu a islámu na formování současné Evropy
Přesahy a souvislosti - De, Ze, Vo, Vv

