
Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: DEJEPIS 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 5. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C RAC, RAC, RUČ 

6. ročník 6.A, 6.B RAC, RUČ 

7. ročník 7.A, 7.C RUČ, RUČ 

8. ročník 8.A, 8.B, 8.M RAC, RUČ, RAC 

9. ročník 9.A, 9.B, 9.M RUČ, RAC, RUČ 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 1 2 

6. ročník 1 2 

7. ročník 1 1 

8. ročník 1 2 

9. ročník 3 3 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiakov ako celistvých osobností a 

uchovávanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historických skúseností či už z 

miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania 

je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, javov a procesov v čase a 

priestore, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej i celosvetovej spoločnosti a premietli 

sa do obrazu našej prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom dejepisu postupne osvojujú kultúru 

spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania, lebo chápanie, vnímanie a 

porozumenie historických procesov predstavuje jeden zo základných predpokladov komplexného 

poznávania ľudskej spoločnosti. 

V procese výučby dejepisu na základnej škole sa kladie osobitný dôraz na dejiny 19. a 20. storočia preto, 

lebo v nich môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. Dejepis 

vedie žiakov k vzťahu k vlastnej minulosti cez prizmu prítomnosti ako súčasti rozvíjania, korigovania, 

kultivovania a zachovávania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i vzťah k minulosti iných 

národov a etník. Rovnako tak k pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí, rôznych 

diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Má tiež prispievať k rozvíjaniu hodnotovej škály 

demokratickej spoločnosti. Dejepis pripisuje dôležitosť aj demokratickým hodnotám európskej 

civilizácie. 

 

CIELE PREDMETU 

Žiaci 

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase, 

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom priestore, 

 naučia sa čítať a používať dejepisnú mapu, 

 získajú základné vedomosti a spôsobilosti z oblasti vybraných historických udalostí, javov, 

procesov z národných a svetových dejín, 

 nadobudnú spôsobilosť pochopiť príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí, 

 získajú schopnosti poznávať históriu na základe analýzy primeraných školských historických 

písomných, obrazových, hmotných a grafických prameňov a sú schopní týmto prameňom klásť 

primerane adekvátne otázky, 

 rozvinú si komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a 

otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i školského dejepisu v demokratickej 

spoločnosti. 

 osvoja si postupne spôsobilosť historickej kultúry ako schopnosti orientovať sa v mnohosti 

kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávame s históriou. 

Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti) 

Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením základných 

operácií: 

s historickým časom 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky, 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne, 



 rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja, 

 využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti. 

s historickým priestorom 

 rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor, 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti v historickom priestore, 

 rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka, 

spoločnosti. 

s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním 

 vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť, 

 popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich znakov, 

 rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti, 

 skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho, 

 určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov, 

 vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov, 

 rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období, 

 rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj. 

  

Žiaci aplikujú svoje otázky v nových situáciách, v skúmateľských postojoch a pracovných postupoch 

pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, obrazových, grafických a hmotných 

prameňoch – stopách po minulosti: 

 pri vymedzovaní predmetu skúmania, napríklad písomného úryvku z prameňa, mapy, grafu, 

diagramu, 

 pri vytvorení plánu skúmania, napríklad fotografie, historického obrazu, 

 pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania, napríklad pästného klinu, nástroja pomocou 

zmyslov, v múzeu, archíve, 

 pri vytvorení záznamu zo skúmania, napríklad o ľuďoch, predmetoch a veciach na karikatúre, 

verbálneho textu. 

pri vyhľadávaní relevantných informácií 

 z rôznych zdrojov–textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných, 

 z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, z 

webových stránok, 

 z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie. 

pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 

 vyberaní informácií, napríklad z úryvku písomného prameňa, z učebnice, z internetu, 

 organizovaní informácií, napríklad prostredníctvom poznámok, kľúčových pojmov, pamäťových 

máp, obrazového materiálu, 

 porovnávaní informácií, napríklad podobnosti a odlišnosti, porovnať staré a nové, čo sa zmenilo a 

čo sa nezmenilo, 

 rozlišovaní a triedení informácií, napríklad rozlíšiť fakt, fikciu prostredníctvom karikatúry, legendy, 

povesti, spomienky, 



 zaraďovaní informácií, napríklad na časovú priamku historické udalosti, do tabuľky, grafu, 

diagramu, 

 kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií, napríklad zhodnotením viacerých webových 

stránok na jednu tému. 

pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 

 zoradení výsledkov, napríklad na časovú priamku, do Vennovho diagramu, do tabuľky, do schém, 

rozpoznaní podstatného od nepodstatného, napríklad určovaním kľúčových pojmov, postupným 

vymedzovaním, historických pojmov v texte, zostavovaním pojmov do pamäťovej mapy, 

 integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca, napríklad prostredníctvom 

chronologickej tabuľky, 

 vyhodnocovaní správnosti postupu, napríklad overovaním historických faktov, 

 tvorbe súboru vlastných prác, produktov (portfólio), napríklad obrazového materiálu, plagátu, 

letáku, nákresu, kresby. 

„Učenie o histórii začína vtedy, keď žiak zameria svoju pozornosť, napríklad na základe otázky, záujmu 

či vonkajšieho podnetu vo vzťahu k histórii ako celku a vníma z nej vybrané primerané materiály z 

minulosti. S týmto materiálom potom pracuje pomocou vecnej analýzy. Ďalším jeho krokom je 

interpretácia popísaného a hľadanie vzťahov k iným historickým svedectvám. Následne žiak hľadá 

historický i osobný význam, vytvára hodnotový súd. Ten sa potom stáva východiskovým bodom pre 

proces komunikácie s ostatnými a podnecuje ďalšie otázky vo vzťahu k minulosti, prítomnosti a 

budúcnosti. Môže rovnako tak viesť ku konaniu, vytváraniu produktov žiakovej činnosti, k vlastnému 

zobrazeniu a výkladu histórie, čo možno tiež chápať ako určité rozšírenie histórie ako celku. Všetky 

tieto naznačené kroky možno zhrnúť do nasledujúcich špecifických kompetencií učenia sa o histórii. 1. 

pozorovanie 2. analýza 3. interpretácia 4. hodnotenie 5. produkcia.“ 

Uvedený komplex predmetových kompetencií sa konkretizuje vo vzdelávacom štandarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UO- 5. ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard PT 

IX.   Úvodná hodina Zoznámenie sa s novým predmetom 
- dejepis  

Poznať základné pojmy- dejepis, 
minulosť 

  

  1. - Úvodná hodina 

  
  

Od blízkeho k 
vzdialenému 

Kalendár, historický a prírodný čas, 
letopočet. Časová priamka, 
periodizácia, letopočet, narodenie 
Krista, kresťanský letopočet, 
storočie, dátum Časová priamka, 
letopočet, narodenie Krista, 
kresťanský letopočet Vianoce, Veľká 
noc, fašiangy, štátne sviatky, dni 
pracovného pokoja Historické 
pramene, delenie hist. prameňov, 
pravek, archeológia, pomníky a 
pamätníky Obrazové pramene, 
fotografie, rodokmeň, rodostrom, 
generácia Písomné pramene, listiny, 
archív, archivári Práca historika. 
Mapa, glóbus, kartografia, 
dejepisné mapy, Múzeum, 
exponáty, skanzen, galéria  

Porovnať historický a prírodný 
čas, vedieť, čo je letopočet, aký 
letopočet používame Rozdeliť 
minulosť na obdobia, zakresliť do 
časovej priamky významné 
udalosti. Zakresliť do časovej 
priamky významné udalosti, 
určovať storočia a tisícročia 
Poznať významné štátne sviatky, 
sviatky pokoja a pamätných dni 
Poznať čo sú historické pramene 
a ich rozdelenie, čo je archeológia, 
poznať prácu archeológa, čo je 
pravek. Ovládať, ktoré pramene 
patria k obrazovým, zostaviť 
jednoduchý rodostrom svojej 
rodiny. Vymenovať druhy 
písomných prameňov, kde sa 
uskladňujú, čo je archív Projekt- 
zahrať sa na pátrača a zistiť 
stručné dejiny našej školy 
Pracovať s dejepisnými mapami, 
vedieť, na čo slúžia dejepisné 
mapy, čo je kartografia a 
kartograf. Vedieť, čo je múzeum, 
vymenovať niektoré druhy múzeí, 
poznať, čo sú exponáty a vysvetliť 
rozdiel medzi múzeom, archívom  

MUV, 
OSR, 
TBZ   2. - Prečo sa učíme 

dejepis, Priestor a 
čas 

  3. - Čas je poradie 
udalostí 

  4. - Čo potrebujeme 
vedieť pri 
prechádzke 
časom 

  5. - Určovanie storočí 

X. 6. - Sviatočné 
a pamätné dni 

  7. - Spoznáme 
hmotné pamiatky 

  8. - Čo sú obrazové 
pamiatky  

  9. - Písomné 
historické 
pramene 

  10. - Skúsme, ako 
pracuje historik 

  11. - Čo si ešte 
vezmeme pri 
prechádzke 
časom 

XI. 12. - Mapa a priestor 
na mape 

  13. - Kto ochraňuje 
historické 
pamiatky 

  
  

Zhrnutie 
tematického celku  

Opakovanie, systematizácia 
nadobudnutých poznatkov 
tematického celku Opakovanie 
poznatkov tematického celku  

Upevniť si osvojené učivo Upevniť 
si osvojené učivo  

  

  14. - Zhrnutie 
tematického 
celku 

  15. - Spomeňte si str. 
35 

  16. - Písomný test 

  
  

Človek v premenách 
priestoru a času 

Obydlia, dediny, mestá, hradiská, 
výmenný obchod, remeslo Rod, 
kmeň, rodina Oheň, voda, vietor, 
koleso, Sumeri, Energia solárna, 
veterná, vodné koleso Dopravné 
prostriedky a ich vývoj, revolúcia 
Kolónie, kolonizácia, Kolombus, 
Vikingovia, Slovania Práca Detská 

Popísať vznik dedín a prvých 
miest, rozdiel medzi starobylými 
a dnešnými mestami poznať 
hradiská, popísať, ako vznikal 
v mestách výmenný obchod a trh 
Porozprávať, ako žili rodiny 
v minulosti, porozprávať o svojej 
rodine, určiť spoločné znaky 
najstarších rodín s dnešnými 

VMR, 
MUV, 
OSR, 
TBZ 

  17. - Ako sa žilo na 
úsvite dejín 

  18. - Kde sme bývali 
v minulosti a kde 
bývame dnes 

  19. - Ako si človek 
vytváral rodinu 



XII. 20. - Ako ľudia 
spoznávali silu 
prírody 

práca, dôvody detskej práce, 
UNICEF  

Vystihnúť rozdiely medzi 
prírodnou a umelou energiou, 
uviesť príklady využívania prírody 
v prospech človeka, zdôvodniť 
príčiny hľadania nových zdrojov 
energie, vymenovať vynálezy, 
ktoré pomohli človeku využívať 
energiu vo svoj prospech 
Porovnať spôsoby dopravy 
v minulosti a dnes, zhodnotiť 
vplyv dopravných prostriedkov na 
životné prostredie Uviesť príčiny 
sťahovania ľudí v minulosti 
a v súčasnosti, vysvetliť 
kolonizáciu Vysvetliť dôležitosť 
práce pre ľudí, Uviesť najčastejšie 
druhy detskej práce, zaujať 
stanovisko k problematike 
zneužívania detí na prácu  

  21. - Ako si človek 
zmenšoval svet 

  22. - Ľudia v pohybe 

  23. - Práca – trest 
alebo radosť 

  24. - Detská práca 

  
  

Zhrnutie 
tematického celku 

Upevniť si osvojené učivo 
Opakovanie poznatkov tematického 
celku  

Upevniť si osvojené učivo Upevniť 
si osvojené učivo  

  

  25. - Opakovanie, 
systematizácia 
nadobudnutých 
poznatkov 
tematického 
celku 

I. 26. - Písomný test 

  
  

Človek a 
komunikácia 

Gutenberg, kníhtlač, rukopis, 
Média, masovokomunikačné 
prostriedky, rozhlas, televízia, 
internet Náboženstvo, Jahve, Alah, 
korán, tóra, Biblia, Vojny, prvá 
a druhá svetová vojna, zbrane  

Identifikovať rozdiel medzi 
rukopisom a tlačenou knihou, 
zhodnotiť kníhtlač Uviesť 
prostriedky dorozumievania sa 
medzi ľuďmi v minulosti a v 
súčasnosti Vymenovať 
náboženstvá a charakterizovať ich 
Uviesť dôvody, prečo vznikajú 
vojny, jej negatívne dôsledky, 
poznať niektoré zo známych vojen 
vojen  

MDV, 
OSR 

  27. - Zapísaná 
myšlienka sa 
uchovala 

  28. - Prvé knihy 

  29. - Médiá 

  30. - Duchovný život 
človeka 

  31. - Keď zlyhá 
komunikácia.  

II. 
  

Najstaršie dejiny 
Liptova  

Žiak pozná základné informácie 
Liptove, pozná históriu erbov miest. 
Pozná základné informácie o 
hradoch Liptova  

Žiak sa oboznámi s regiónom 
Liptov, prvou písomnou zmienkou 
o meste Liptovský svätý Mikuláš, 
Ružomberok., Zoznámi sa s erbmi 
miest RK, LM, Lipt. Hrádok a ich 
významom Žiak sa oboznámi 
s najstaršími dejinami nášho 
regiónu, s pojmom zemianska 
kolonizácia  

RLK, 
TBZ 

  32. - Najstaršie dejiny 
Liptova 

  33. - Osidľovanie 
Liptova 

  34. - Hrady na Liptove 

    Kelti na Liptove Žiak vie základné informácie o 
Keltoch a ich živote, pozná 
osobnosť Vercingetorixa 

Žiak vie nájsť na mape Havránok, 
naučí sa pracovať s 3D mapami na 
intenete 

RLK, 
TBZ   35. - Začiatky 

Keltského 
osídlenia 

  36. - Havránok 

  37.-38 - Život Keltov na 
našom území 

III. 
  

Hrad Liptovský  
Hrádok  

Pozná históriu kaštieľa a osobu 
Magdalény Zaiovej a úlohu kaštieľa 
dnes. Žiak získa informácie o 
Valachoch, ktorí v 14. storočí 
osídľovali sever Uhorska Žiak vie, 

Žiak vie, aké mal hrad úlohy, ako 
vyzeral v minulosti, kto ho kedysi 
vlastnil a zoznámi sa s históriou 
hradu od prvej písomnej zmienky 
dodnes. Žiak vie povedať, čo spája 

RLK, 
MVR, 
TBZ   39. - Najstaršie dejiny 

hradu Liptovský 
Hrádok 



  40. - Ján a Valentín 
Balašovci 

ktoré spôsoby obživy boli typické 
pre obyvateľov Liptova, zoznámi sa 
s najstaršími cechmi na našom 
území 

rod Balašovcov a Hrad LH, 
(protiturecké boje)  Žiak vie 
povedať, akým problémom musel 
čeliť hrad (vojenské ťaženia, 
požiare, povodne)  

  41. - Magdaléna 
Zaiová 

  42. - Valaská 
kolonozácia, 
pastiersky život 

  43. - Najstaršie 
povolania 
obyvateľov mesta 

IV. 44.-45 - Problémy 
a živelné 
pohromy 

  

  

Hradné panstvo 
a mesto Liptovský 
Hrádok  

Žiak zistí, čo sú výsady, kto ich 
mohol udeľovať. Pozná ďalšie 
osobnosti mesta LH.  

  Pozná privilégia konania trhov 
a jarmoku, ktoré premenili LH 
z dediny na mesto Oboznámi sa so 
spôsobom vzdelávania sa 
v minulosti, typmi škôl a ich 
umiestnením Žiak sa oboznámi 
s urbanistickým vývojom u nás, 
prostredníctvom starých fotografií 
si vie predstaviť podobu mesta 
v 19. a 20. storočí  

RLK, 
MUV, 
TBZ 

  46. - Dejiny hradného 
panstva v 
novoveku, 
Lichtenštajnovci 

  47. - Vznik mesta LH 

  48.-49 - Školy a 
vzdelanosť 

  50. - Liptovský Hrádok 
na starých 
fotografiách 

  51.-52 - Známe osobnosti 
Lipt. Hrádku 

V. 
  

Obce Horného 
Liptova 

Upevnenie informácií o obciach Žiak si dokáže samostatne 
vyhľadať a spracovať do ppt 
podoby informácie o svojej rodnej 
obci a prezentovať ich pred 
spolužiakmi  

RLK, 
MUV, 
TBZ   53.-54 - Obce v okolí 

Liptovského 
Hrádku 

    Projekty Moja obec Upevnenie informácií o obciach Žiak si dokáže samostatne 
vyhľadať a spracovať do ppt 
podoby informácie o svojej rodnej 
obci a prezentovať ich pred 
spolužiakmi  

RLK, 
MUV, 
TBZ 

  55. - Výber tém 

  56.-57 - Spracovanie tém 

  58.-61 - Prezentácia 
projektov 

VI. 
  

Mesto Liptovský 
Mikuláš 

Žiak získa základné informácie o 
najväčšom meste Liptova, prvú 
písomnú zmienku, privilégia, ktoré 
pre mesto získali 
Pongrácovci.  Spozná, ako vyzeral 
kedysi, aké známe osobnosti sa tam 
narodili.  

Žiak sa s pomocou Google-street 
naučí orientovať v meste LM, vie 
samostatne posúdiť rozdiely 
medzi LM a LH 

RLK, 
MUV, 
TBZ   62. - Najstaršie dejiny 

mesta 
  63. - Pongrácovci 

  64. - Známe osobnosti 

  65. - Školstvo a 
náboženstvo 

.   Záverečná hodina Záverečné hodnotenie Sebahodnotenie žiakov   

. 66. - Záverečné 
opakovanie a 
hodnotenie šk. 
roka 

 

 

 

 

 



UO - 6. ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard PT 

IX.   Úvodná hodina Pojmy a učivo 5. ročníka  poznať základné pojmy 
a vedomosti učiva 5. ročníka  

  

  1. - Opakovanie učiva 
5. ročníka 

  
  

Obrazy pravekej 
spoločnosti 

Lovec a zberač, vývojové druhy 
človeka, homo, antropogenéza, 
Darwin, umenie, Venuše, jaskynné 
maľby, Lucy, mamut  

Opísať spôsob obživy lovca 
a zberača, analyzovať ich pracovné 
nástroje, vysvetliť proces 
antropogenézy, poznať Darwina a 
jeho teóriu, vymenovať vývojové 
druhy človeka, opísať zmeny 
podnebia, porozprávať o pravekom 
umení  

MUV, 
OSR, 
TBZ   2.-3 - História a pravek 

  4. - Periodizácia 
praveku 

  5. - CH. Darwin 

X. 6.-7 - Kamenná doba - 
pastieri a roľníci 

  8.-9 - Život v kamennej 
dobe – lovci a 
zberači 

  10. - Opakovanie 

  
  

Obrazy starovekej 
spoločnosti- Grécko 

Železné nástroje,  náleziska doby 
železnej, Kelti, mince, opiddá Voda, 
rieky, mestské štáty, veda a písmo, 
hieroglyfy, klinové písmo, 
zikkuraty, život obyvateľov Sumeri, 
Babylon, Chetiti, Fenícia, Kartágo, 
Klinové písmo, mestské štáty, 
Chammurapi Staroveký Egypt, 
hieroglyfy, pyramídy, Meni, 
egyptskí bohovia, mumifikácia, 
múmia, sarkofág, kanopy 
Periodizácia dejín Grécka, prvé 
mestské štáty, mykénska civilizácia, 
trójska vojna, polis, Knóssos, 
Homér, Minotaurus, Poseidon,  
Olympijské hry, Atény, Solón, 
Sparta, tyrania, ostrakizmus, 
demokracia, aristokracia, veda 
a vzdelanie, Táles, Pytagoras 
Grécko-perzské vojny, Perzia, 
Leonidas, Miltiades, Maratón, 
Plataje, Salamín,  Perikles, zlatý vek 
Atén, Sokrates, Feidias. Grécke 
stĺpy, peloponézska vojna, aténsky 
spolok, Sofokles, Xenofón, 
Tukydides Macedónia, Filip II. 
Alexander Veľký, Alexandria, 
Persepolis, Platón helenistické 
štáty, Aristoteles Kráľovstvo, vlčica, 
Romulus, Remus, Servius Tulius, 
Etruskovia, Tarquinius Superbus  

Poznať rozdelenie železnej doby, 
vymenovať najvýznamnejšie 
náleziská na Slovensku, 
porozprávať o Keltoch a o ich 
živote  Poznať podmienky vzniku 
starovekých štátov, vyhľadať na 
mape rieky, v povodí ktorých 
vznikli prvé staroveké štáty, 
charakterizovať život v starovekom 
orientálnom štáte, vymenovať prvé 
písma v dejinách Vymenovať 
základný vývoj na území 
Mezopotámie, charakterizovať 
Sumerov, Babylonskú ríšu, vysvetliť 
obsah Chammurapiho zákonníka, 
vysvetliť prínos Feničanov Opísať 
vznik Egypta, poznať základné 
pojmy o tejto krajine, poznať 
kultúru tejto krajiny, vytvoriť 
krátku prezentáciu o mumifikácii a 
múmiách Ovládať základné 
vedomosti týkajúce sa tematického 
celku Vymenovať prvé grécke 
mestské štáty, vysvetliť pojem 
polis, pojem kolónie, poznať 
osobnosť Homéra, porozprávať 
príbeh Trójskej vojny, vysvetliť 
prínos H. Schliemana, zostaviť 
tabuľku gréckych bohov Porovnať 
olympijské hry so súčasnosťou, 
porovnať vývoj a formu vlády 
v Aténach a v Sparte, 
charakterizovať Solóna, vysvetliť 
pojem demokracia, tyrania, 
aristokracia, vymenovať gréckych 
matematikov Opísať priebeh 
grécko-perzských vojen, ich príčiny 
a dôsledky, poznať významné 
osobnosti týchto vojen,  
Charakterizovať prínos Periklovej 
vlády, opísať grécke staviteľstvo 
a sochárstvo, opísať priebeh 
peloponézskej vojny a jej dôsledky, 

VMR, 
MUV, 
RLK, 
TBZ 

  11. - Periodizácia 
staroveku 

XI. 12.-13 - Človek využíva 
železo 

  14. - Civilizácie 
starého Orientu 

  15. - Staroveký Egypt - 
pyramídy 

  16. - Staroveký Egypt -
faraóni, 
spoločnosť 

  17. - Staroveká Čína a 
India 

  18. - Opakovanie 

  19.-21 - Staroveké Grécko 

XII. 22.-23 - Dávnoveké 
Grécko 

  24.-25 - Klasické Grécko 

I. 26. - Perikles 
a bratovražedná 
vojna 

  27. - Macedónia 
a helenistický 
svet 

  28. - Alexander Veľký 

  29.-30 -  7 divov sveta 

  31. - Opakovanie – 
staroveké Grécko 



poznať osobnosti gréckej kultúry 
prostredníctvom projektu Opísať 
výboje Filipa II. a Alexandra 
Veľkého, vymenovať krajiny pod 
jeho nadvládou, vysvetliť vznik 
a zánik helenistických štátov 
Ovládať základné vedomosti 
týkajúce sa tematického celku 
Vymedziť časovo obdobie 
kráľovstva, poznať poveesť 
o vzniku Ríma a osobnosti Romulus 
a Remus, opísať život Etruskov, 
vymenovať rímskych kráľov  

II. 
  

Obrazy starovekej 
spoločnosti- Rím 

Triumvirát, Caesar, gladiátori, 
bratia Gracchovci, Spartakus, 
Augustus Principát, Pompeje, 
Hadrián, Limes Romanus, rímske 
légie, Konštantín Veľký, Markus 
Aurelius, Dioklecián, sťahovanie 
národov a rozpad rímskej ríše 
Náboženstvo, chrámy, 
architektúra, Koloseum, tóga 
Židovské náboženstvo, starý a nový 
zákon, prenasledovanie kresťanov, 
Milánsky edikt, Ježiš Kristus, 
apoštoli, Peter a Pavol, Biblia  

Vymenovať predstaviteľov 
triumvirátu, opísať úlohu 
gladiátorov, charakterizovať 
Spartakovo povstanie, porozprávať 
o nerovnom postavení plebejcov 
a bratoch Gracchovcov, vysvetliť 
krízu republiky Opísať formu vlády 
prvého rímskeho cisára, 
charakterizovať Limes Romanus 
a príčiny ich budovania, 
porozprávať o légiách, vysvetliť 
príčiny rozpadu rímskej ríše, 
vymenovať najznámejších rímskych 
cisárov, charakterizovať  
sťahovanie národov Analyzovať 
spôsob života a obživy v Ríme, 
opísať život Rimanov, porozprávať 
o gladiátoroch Opísať vznik 
kresťanstva, porozprávať 
o prenasledovaní kresťanov, 
charakterizovať Milánsky edikt, 
vedieť, kto boli apoštoli, poznať 
osud Petra a Pavla, porovnať ho so 
židovským nábož. Ovládať základné 
vedomosti týkajúce sa tematického 
celku  

MUV, 
ENV, 
RLK, 
TBZ 

  32.-33 - Staroveký Rím - 
kráľovstvo 

  34. - Romulus a 
Remus 

  35.-36 - Staroveký Rím - 
republika 

  37.-38 - Kríza a pád 
republiky 

III. 39. - 1. a 2. triumvirát 

  40.-41 - Cisárstvo - 
Octavius 
Augustus 

  42.-43 - Rímski cisári 

IV. 44.-45 - Život v rímskom 
meste 

  46. - Kresťanstvo 
v Rímskej ríši 

  47. - Konštantín I. 
Veľký 

  48. - Čo sme sa naučili 

  
  

Svetové 
náboženstvá 

Rozdiely v symboloch, zásadách 
jednotlivých náboženstviev 

Žiak stručne pozná dejiny 
náboženstiev a konflikty medzi 
nimi 

MUV 

  49. - Kresťanstvo 

  50. -  Islam, Judaizmus 

  
  

Obrazy 
stredovekého sveta 

Byzantská ríša, Konštantinopol, 
Justinán, pád Byzantskej ríše, 
Arabská ríša, Mohamed, Mekka, 
islam, hidžra, kalifovia, arabská 
kultúra Franská ríša Frankovia, 
Chlodovik, Karol Veľký,Vogastiburg, 
Verdunská zmluva, rozpad Franskej 
ríše a začiatky Nemecka a 
Francúzska Feudalizmus, feudum, 
léno, lénny vzťah, vzal – man, 
privilégium, šľachta, poplatky 
Postavenie cirkvi, katolícka 
a pravoslávna cirkev, pápež 
a patriarcha, Konštantín a Metod, 
križiacke výpravy  

Stručne poznať dejiny ranného 
stredoveku, poukázať na 
Konštantinopol ako sídlo 
patriarchu, opísať vládu Justiniána, 
porozprávať o Mohamedovi 
a založení islamu, poukázať na 
kultúrne dedičstvo Arabov Stručne 
opísať dejiny Franskej ríše, poznať 
jej zakladateľa, charakterizovať 
vládu Karola Veľkého, porozprávať 
a boji Frankov so Slovanmi, 
charakterizovať franskú kultúru a 
spoločnosť Vysvetliť lénny vzťah,  
opísať spôsob života jednotlivých 
vrstiev v spoločnosti, poznať 
základné pojmy- léno.. Porozprávať 
o šírení kresťanstva, o úlohe 
kresťanstva v stredoveku, opísať 
rozpad cirkvi v roku 1054, stručne 

MUV, 
TBZ, 
OZO   51.-52 - Korene 

stredoveku. Svet 
a ľudia za 
hranicami Ríma. 

V. 53.-54 - Sťahovanie 
národov 

  55. - Tri ríše ranného 
stredoveku - 
Franská ríša 

  56. - Tri ríše ranného 
stredoveku - 
Byzantská ríša 

  57. - Tri ríše ranného 
stredoveku - 
Arabská ríša 

  58.-59 - Kto žil 
v stredovekom 
štáte 



VI. 60. - Kresťanstvo si 
získalo Európu 

poznať misiu Konš. a Metoda, 
opísať križiacke výpravy  

  
  

Obrazy 
stredovekého sveta 

Kláštory, univerzity, mnísi, regula, 
František z Assisi, Benedikt, 
rytierska výchova – rytier, 
pasovanie, rytierske cnosti 
Francúzsko, Anglicko, Nemecko, 
storočná vojny, Jana z Arku,   

Porozprávať o živote 
v stredovekých kláštoroch 
a univerzitách, oceniť úlohu 
vzdelania vo vtedajšom svete, 
porozprávať o rytierskej výchove 
Vysvetliť začiatky prvých 
stredovekých štátov, poznať ich 
osobnosti a porozprávať o bojoch 
medzi nimi  

MUV, 
TBZ, 
OSR   61.-62 - Ako sa žilo 

v stredoveku. 
Rytmus života 

  63.-64 - Kultúra, veda 
a umenie v 
stredoveku 

  65. - Nové mocné 
kráľovstvá 
stredoveku 

.   Záverečná hodina Záverečné hodnotenie Záverečné sebahodnotenie žiakov   

. 66. - Záverečné 
hodnotenie 

 

 

 

 

UO - 7. ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard PT 

IX.   Úvodná hodina  Aktivizovať vedomosti zo šiesteho 
ročníka  

Ovládať základné vedomosti 
o starovekom Grécku a Ríme, 
vymedzenie stredoveku, základné 
pojmy týkajúce sa islamu  
a kresťanstva, lénneho vzťahu, 
vzdelanosti v stredoveku  

OSR, 
MUV   1. - Úvodná 

hodina 

  

  

Predkovia 
Slovákov 
v Karpatskej 
kotline  

Veľké sťahovanie národov, pravlasť 
Slovanov, Samova ríša, Avari Pribina, 
Mojmír, vznik Veľkej Moravy, Koceľ, 
železné hrivny Konštantín, Metod, 
Hlaholika, učilište, trojjazyčníci, 
Gorazd, návšteva Ríma Svätopluk,  
Rastislav, archeologické nálezy 
z obdobia Veľkej Moravy, Synovia 
Svätopluka, rozpad Veľkej Moravy, 
starí Maďari Písomný test  

Opísať pravlasť Slovanov, uviesť 
dôvody sťahovania Slovanov, poznať 
územia, ktoré osídlili, vymenovať 
západných, južných a východných 
Slovanov, identifikovať vzťahy medzi 
Avarmi a Slovanmi, pochopiť vznik 
Samovej ríše a jej význam. Opísať 
vznik Veľkej Moravy, poznať vládcov 
jednotlivých kniežatstiev, poukázať 
na Pribinu a vazalský vzťah 
s Ľudovítom Nemcom a Koceľa, 
vysvetliť význam Veľkej Moravy, 
poznať archeologické náleziská 
z obdobia Veľkej Moravy 
Charakterizovať historický vývin 
Veľkej Moravy, vládu Rastislava. 
Priblížiť príchod solúnskych bratov, 
ich úloha a prínos pre slovanskú 
kultúru a náboženstvo 
Charakterizovať a opísať Veľkú 
Moravu za čias panovania 
Svätopluka veľkomoravskú kultúru  

MUV, 
RLK, 
TBZ 

  2. - Príchod 
Slovanov 

X. 3. - Veľká Morava 

  4. - Solúnski bratia 

  5. - Sláva a pád 
Veľkej Moravy 

XI. 6. - Opakovanie 

  
  

Európa 
v stredoveku  

Kyjevská Rus, Oleg, české kráľovstvo, 
Přemyslovci, zlatá bula sicílska 
Luxemburgovci a KarolV., kráľ 
cudzinec, otec vlasti Rozpad cirkvi, 
križiacke výpravy, husitské hnutie, 
Ján Hus Stredoveká kultúra, 
románska a gotická architektúra  

Vysvetliť podmienky vzniku 
Kyjevskej Rusi ako slovanského štátu 
a poznať známych panovníkov, 
počiatky českého kráľovstva, osvojiť 
si vedomosti o Přemyslovcoch, 
pochopiť význam Zlatej buly sicílskej 
Vysvetliť okolnosti nástupu dynastie 

MUV, 
OZO, 
RLK, 
TBZ 

  7. - Vývoj 
slovanských 
štátov 

  8. - České 
kráľovstvo  



  9. - Cirkev v 
stredoveku 

Luxemburgovcov, osvojiť si 
vedomosti o Karolovi IV. a poukázať 
na rozkvet Čiech Uviesť dôvody 
rozpadu cirkvi, jej centrá, poznať 
príčiny križiackych výprav, ich 
význam a dôsledky , poznať 
osobnosť Jána Husa a stručne opísať 
husitské hnutie v Čechách  

XII. 10. - Stavebné 
slohy 
stredoveku 

  

  

Obrazy 
novovekého 
sveta 

Objavy a zmena myslenia počas 
humanizmu. Zámorské objavy, 
Kolombus, da Gama, Magalhaes, 
Aztékovia, Inkovia  

Objasniť príčiny a ciele 
objaviteľských plavieb, priblížiť 
osobnosti moreplavcov a ich 
úspechy, opísať dobyvačné ciele 
Španielov a Portugalcov, poznať 
dôsledky objavných plavieb  

MUV, 
ENV 

  11. - Humanizmus a 
renesancia 

  12.-14 - Objavitelia a 
dobyvatelia 

I. 15. - Opakovanie 

II. 

  

Slováci v 
Uhorskom 
kráľovstve 

Gejza, Štefan, dynastia Arpádovcov, 
župy, Ondrej II., Zlatá bula, Belo IV:, 
Tatári, bitka pri rieke Slaná Ondrej 
III., 1301, vymretie Arpádovcov, 
Matúš Čák, Omodejovci, Karol 
Róbert,  Rozhanovce, palatín, Karol 
Róbert, Ľudovít Veľký, zlatý florén, 
Žigmund Luxemburský, Ryšavá líška, 
boje s Turkami, rímsky cisár Matej 
Huňady Korvín, Univerzita 
Istropolitana, Regiomontanus, 
Čierny pluk, Udeľovanie privilégii, 
banské mestá, kremnické dukáty  

Opísať prechod Maďarov na usadlý 
spôsob života, opísať vládu Gejzu  
Štefana. Vysvetliť členenie 
uhorského štátu charakterizovať 
vládu Ondreja II. a Bela IV., objasniť 
význam Zlatej buly z roku 1222. 
Opísať vpád Tatárov do Uhorska 
a jeho dôsledky pre krajinu Vysvetliť 
zmeny v mocenskej situácii Uhorska 
na prelome 13. a 14. st., opísať vládu 
posledných Arpádovcov a feudálnu 
anarchiu. Charakterizovať osobnosti 
Matúša Čáka  a Karola Róberta 
z Anjou. Opísať bitku pri 
Rozhanovciach. Charakterizovať 
obdobie vlády Karola Róberta, 
Ľudovíta I. Veľkého. Poukázať na 
zlepšenie pomerov v krajine. 
Objasniť okolnosti nástupu 
Žigmunda na trón, charakterizovať 
obdobie jeho vlády, úloha miest, 
vysvetliť spanilé jazdy, poznať 
Žigmundových nástupcov Priblížiť 
nástup Mateja Korvína na trón, 
charakterizovať jeho vnútornú 
i zahraničnú politiku, vysvetliť vznik 
prvej univerzity na území Slovenska. 
Opísať prínos banských miest pre 
Uhorsko, poznať slov. banské mestá  

OSR, 
MUV, 
OZO, 
RLK, 
TBZ 

  16. - Príchod St, 
Maďarov 

  17. - Starí Maďari 
a vznik 
uhorského 
štátu 

  18. - Kráľovstvo 
svätého 
Štefana 

III. 19. - Panovníci 
rodu 
Arpádovcov 

  20. - Ondrej II. a 
Zlatá Bula 

  21.-22 - Tatársky vpád 

IV. 23. - Králi sa 
striedajú, 
veľmoži 
bohatnú 

  24. - Pán Váhu a 
Tatier 

  25.-26 - Anjouovci 

V. 27.-28 - Prvý cisár na 
uhorskom 
tróne - 
Žigmund 

  29. - Jagellovci 

VI. 30. - Matej Korvín 

  31. - Banské mestá, 
privilégiá 

  32. - Opakovanie 

. 
  

Záverečná 
hodina 

Záverečné hodnotenie Sebahodnotenie žiakov   

. 33. - Záverečné 
hodnotenie 
žiakov 

 

 

 



UO - 8. ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard PT 

IX. 
  

Na ceste k moderným 
národom 

Osvietenstvo, 
racionalizmus, 
encyklopedisti, občan 
Francúzska revolúcia 
a Napoleon 
Dobývanie Európy 
Bratislavský mier 
Viedenský kongres, 
rozdelenie Poľska 
Zjednotenie Nemecka 
a Talianska 
Priemyselná revolúcia 
Dopravné prostriedky  

Žiaci sú schopní:  - na 
časovej osi vyznačiť 
obdobie  18. - 20. 
storočia a zapísať  
najvýznamnejšie 
udalosti  - prečítať a 
kriticky zhodnotiť 
historický prameň z 
uvedeného obdobia  - 
analyzovať 
myšlienkový smer  
vyzdvihujúci rozum  - 
kriticky zhodnotiť 
dovtedajšie ľudské  
poznanie  - zdôvodniť 
úlohu občana na 
politickej  scéne  - 
napísať krátku prácu 
na tému francúzski 
encyklopedisti alebo 
Napoleon Žiaci vedia: 
Vysvetliť význam 
občianskeho 
zákonníka, Kriticky 
posúdiť príčiny 
a dôsledky 
francúzskej revolúcie 
-          Analyzovať 
príčiny a dôsledky 
vzniku cisárstva vo 
Francúzsku Žiak vie: -
vyhľadať údaje 
o bratislavskom mieri 
a prezentovať ich 
v krátkej informácii -
na historickej mape 
vyhľadať a opísať 
politickú mapu 
Európy po 
Viedenskom kongrese 
-analyzovať príčiny 
a zdôvodniť význam 
zjednotenia Talianska 
a Nemecka -
identifikovať znaky 
priemyselnej 
revolúcie a jej vplyv 
na modernizáciu 
a vznik nových vrstiev 
-porovnať výrobu 
v manufaktúre a 
v továrni -opísať 
prácu v továrni 
s prízvukom na prácu 
detí a žien 

OSR, OZO, RLK, ENV, 
TBZ 

  1. - Úvod do štúdia, 
opakovanie 

  2.-3 - Francúzska revolúcia 1789 

  4.-5 - Napoleon Bonaparte 
a Európa 

X. 6.-7 - Vo víre revolúcií a 
nacionalizmu (1830 a 
1848/49) 

  8. - Cárske Rusko 

  9. - Zjednotenie Talianska 

  10. - Zjednotenie Nemecka 

  11.-12 - Zasľúbená zem - Amerika 

XI. 13.-14 - Priemyselná revolúcia a 
modernizácia 

  15. - Opakovanie - TEST 

  16. - Prezentácia žiackych 
projektov 

    Moderný slovenský národ Národy v Uhorsku 
A.Bernolák 1. 
kodifikácia J. Kollár Ľ. 

Žiak vie -vysvetliť 
proces formovania 
moderných národov -

RLK, TBZ, MUV, OSR 

  17.-18 - Slovenské národné hnutie 
(obrodenie) 



  19.-20 - A. Bernolák a spisovná 
slovenčina 

Štúr 2. kodifikácia 
Revolučný rok 1848 
Revolúcia v Uhorsku 
L. Kossuth Prvá SNR 
Memorandum národa 
slovenského Zápas 
Slovákov  

vymenovať znaky 
moderného národa -v 
krátkej práci opísať a 
vysvetliť postavenie 
menších národov 
v Uhorsku (Rumunov, 
Chorvátov, Slovákov) 
a ich boj za národnú 
slobodu Žiaci sú 
schopní: -kriticky 
posúdiť a zhodnotiť 
činnosť slovenských 
národných 
vzdelancov -
analyzovať 
a zhodnotiť revolučný 
rok 1848/49 -
analyzovať politický 
program Slovákov – 
Žiadosti slovenského 
národa -opísať 
dobrovoľnícke 
výpravy a posúdiť ich 
význam a význam SNR 
-analyzovať 
požiadavky 
v dokumente 
Memorandum národa 
slovenského  

XII. 21.-22 - Slovanská vzájomnosť 

  23.-24 -    Štúrovská generácia 

  25.-26 -    Slováci a revolučný rok 
1848/49 

I. 27.-28 - Od Memoranda k Matici 
slovenskej 

  29. - Prvá Slovenská národná 
rada 

  30. - Opakovanie - TEST 

  31. - Prezentácia žiackych 
projektov 

II.   Rakúsko-Uhorsko Rakúsko-maďarské 
vyrovnanie a jeho 
príčiny a dôsledky 
Postavenie Slovákov 
v Uhorsku, 
maďarizácia 
Hospodárstvo v 
Uhorsku Problém 
vysťahovalectva 
Zmena životného 
štýlu Život na konci 
19. storočia  

Žiaci sú schopní: -
opísať vznik Rakúsko-
Uhorska -špecifikovať 
postavenie Slovákov 
v R-U -zaujať kritický 
postoj k maďarizácii -
kriticky zdôvodniť 
príčiny a dôsledky 
vysťahovalectva 
Slovákov -zhotoviť 
graf dokumentujúci 
regióny, z ktorých 
emigrovalo najviac 
ľudí -zhotoviť tabuľku 
na porovnanie života 
na dedine a v meste  

VMR, MUV, RLK, TBZ, 
OSR   32.-33 - Vznik Rakúsko-Uhorska 

  34.-35 - Slováci v Uhorsku 

  36.-37 - Maďarizácia 

III. 38.-39 - Rakúsko-uhorské 
vyrovnanie a Slováci 

  40.-41 - Aktivity Slovákov na svoju 
obranu 

  42.-43 - Vysťahovalectvo zo 
Slovenska 

IV. 44. - Opakovanie - TEST 

  45. - Prezentácia žiackych 
projektov 

    Prvá svetová vojna Dohoda, Trojspolok 
Zbrojenie Vojenské 
konflikty na zač. 20. 
Stor. Príčiny vojny 
Atentát Fronty,  
blesková a zákopová 
vojna Územné zmeny 
Trianon Významní 
Slováci v bojoch 
Slováci v Rusku, 
Štefánik Transibírska 
magistrála Masaryk, 
Beneš, Štefánik ČSNR 
v Paríži Dohody medzi 
Čechmi a Slovákmi 

Žiaci sú schopní: -
kriticky analyzovať 
príčiny vzniku a ciele 
Dohody a Trojspolku -
kriticky analyzovať a 
zhodnotiť príčiny 
a priebeh 1.svetovej 
vojny -
charakterizovať 
postoj Slovákov a SNS 
k vojne a ich účasť pri 
formovaní ČSR -
zhodnotiť význam 
a úlohu osobností pri 
vzniku ČSR -opísať 
pomocou mapy 

MUV, OZO, RLK, TBZ 

  46.-47 - Vznik Dohody a Trojspolku 

  48.-49 - Príčiny a zámienka vojny 

  50.-51 -    V predvečer svetovej 
vojny 

V. 52.-53 - Život počas 1. svetovej 
vojny 

  54.-55 -    Slovenskí vojaci na 
frontoch 

  56.-57 -    Odboj Slovákov a Čechov 

  58.-59 - Na ceste k spoločnému 
štátu Slovákov a Čechov 

VI. 60.-61 -    Milan Rastislav Štefánik a 
Tomáš Gariggue Masaryk 

  62. - Opakovanie - TEST 



  63. - Prezentácia žiackych 
projektov 

Územné zmeny 
v Európe po 1.sv.v  

priebeh 1.svetovej 
vojny -ukázať na 
mape zmeny, ktoré 
nastali rozpadom R-U 
-napísať krátku prácu 
na tému o 1.svetovej 
vojne  

    Opakovanie Upevnenie 
prebratého učiva  

Systematizácia 
vedomostí, 
upevnenie učiva  

  

  64. - Záverečné zhrnutie 

  65. - Záverečné opakovanie 

. 66. - Záverečné hodnotenie 

 

 

 

 

UO - 9. ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard PT 

IX. 
  

I.  Prvá svetová 
vojna 

Vysvetliť žiakovi čo bola Dohoda, 
Trojspolok. Vysvetliť žiakovi na akých 
miestach sa bojovalo, ako prebiehali 
a s akým výsledkom boje na západnom 
fronte a na východnom fronte a čo 
znamenali revolučné zmeny v Rusku 
pre Európu. Vysvetliť žiakovi do akej 
miery ovplyvnila 1 sv. vojna Slovákov, 
aká bola v tej dobe slovenská 
spoločnosť, ako sa zachovali slovenskí 
politici v danom období, ako prebiehali 
boje v Karpatoch. Vysvetliť žiakovi čo 
bola Slovenská liga,  kto bol T.G. 
Masaryk, čs.légie, M. R.  Štefánik, 
Pitsburská dohoda. Vysvetliť žiakovi 
pojmy ako  Košariská, čs.légie, 
minister, ČSNR, Bradlo. Vysvetliť ako žil 
a čím prispel jeden z najväčších 
osobností našich národných dejín pre 
našu krajinu. Vysvetliť žiakovi 
Martinskú deklaráciu, SNR, osobnosť 
Andreja Hlinku Vysvetliť žiakovi pojmy 
ako  Versailles, W. Wilson, Rada 
piatich, mierová konferencia, Trianon. 
Opakovanie, systematizácia 
nadobudnutých poznatkov 
tematického celku Položene 
základných otázok z preberaných  
učebných látok  

Žiak vie a chápe  podstatu 
vojen z historického hľadiska.  
Vie rozpoznať príčiny, 
zámienky vojen, ich dôsledky 
pre ľudstvo. Rozdelenie 
Európy – Dohoda 
a Trojspolok.  Žiak vie a chápe  
dopad Sarajevského atentátu 
pre Európu. Kriticky analyz. 
príčiny vzniku a ciele Dohody 
a Trojspolku. Žiak vie a chápe 
priebeh vojny, najdôležitejšie 
bojiská vojny, vie ako sa 
bojovalo na východnom 
a západnom fronte, vie ako 
skončila prvá sv. vojna Žiak vie 
a chápe úlohu Slovenska ako 
súčasť R-U v prvej svetovej 
vojne, vie aká bola v tej dobe 
slovenská spoločnosť, ako sa 
zachovali slovenskí politici 
v danom období Žiak vie 
charakterizovať postoj 
Slovákov k vojne a ich súčasť 
pri formovaní 1.ČSR Žiak vie 
a chápe charakterizovať 
osobu M.R. Štefánika a jeho 
veľký podiel na vzniku ČSR. 
Významný predstaviteľ ČSNR 
a jeden z najvýznamn. 
Slovákov v dejinách, 
Zakladateľ čs. légií. Žiak vie 
a chápe príčiny rozchodu 
Slovákov s Uhorskom, 
vytvorenie spoločného štátu 
s Čechmi. Význam Martinskej 
deklarácie pri vzniku ČSR. Žiak 
vie a chápe  význam paríž. 
mierovej konferencie, 

MUV, 
DOV, 
OSR, 
TBZ 

  1. - Úvodná hodina 

  2. - Kolonializmus a 
európske veľmoci 

  3. - Osudné výstrely zo 
Sarajeva 

  4. - Svet zachvátený 
vojnou 

  5. - Svetová vojna 
a Slováci 

  6. - Slovenský a český 
zahraničný odboj 

  7. - Milan Rastislav 
Štefánik 

  8. - Oslobodené 
Slovensko 

  9. - Ako sa rodil mier 

X. 10. - Opakovanie učiva 

  11. - TEST 



vysporiadanie sa s porazen. 
štátmi a rozpad monarchií, 
vznik nových štátov v Európe. 
Upevniť si osvojené učivo 
Zistenie nadobudnutých 
vedomostí u žiaka  

  
  

II. Medzivojnová 
Európa 

Vysvetliť žiakovi aké významné udalosti 
sa udiali v danom období v Európe 
a aký to malo vplyv na naše národné 
dejiny  Vysvetliť žiakovi aký bol vznik  
nových štátov na mape Európy, čo bol 
versaillský systém, ako vyzerala 
západná a ako východná Európa 
Vysvetliť žiakovi aké bolo  postavenie 
Slovenska v novom štáte –  aký bol 
politický život Vysvetliť žiakovi  ako 
vyzerala Bratislava v danej dobe, prečo 
bola zvolená za hlavné mesto, ako sa 
rozvíjala v danom období, aký bol život 
v Bratislave Vysvetliť žiakovi  kto bol V. 
I. Lenin Položene základných otázok 
z preberaných  učebných látok 
Vysvetliť žiakovi čo znamenal  fašizmus 
v Taliansku, kto bol B. Mussolini 
Vysvetliť žiakovi čo bol  nacizmus v 
Nemecku, kto bol A.Hitler Vysvetliť 
žiakovi aká bola  úloha Martina pri 
formovaní ČSR, čo znamená pojem 
samostatnosť, naplnené právo na 
sebaurčenie Vysvetliť žiakovi aké bolo  
hospodárstvo na Slovensku, „veľká 
kríza“ rok 1929 – vznikla v USA 
Vysvetliť žiakovi aké boli  časopisy, 
spolky na Slovensku Vysvetliť žiakovi 
aké boli dôsledky maďarizácie 
v školstve, ako prebiehalo budovanie 
slovenského školstva, vznik Univerzity 
Komenského Preverenie 
nadobudnutých vedomostí, pojmov 
Vysvetliť žiakovi aké boli  časopisy, 
spolky na Slovensku Vysvetliť žiakovi  
kto boli vedci ako Einstein, Fleming 
Vysvetliť žiakovi  kto boli osobnosti ako 
Ch. Chaplin, P. Coubertén, M. 
Dietrichová Vysvetliť žiakovi  kto boli 
osobnosti ako  S. Dalí, M. Chagall, O. 
Dix, L. Corbusier Vysvetliť žiakovi aký 
bol a čo znamenal  rozvoj vedy a 
techniky, školstva a kultúry, Slovenské 
národné divadlo, Slovenský rozhlas 
Vysvetliť žiakovi čo bol tzv.  
Mníchovský diktát, Viedenská arbitráž 
– aké boli územné straty Slovenska 
Vysvetliť žiakovi aké bolo obdobie  
Slovenskej republiky – od autonómie k 
samostatnosti Položene základných 
otázok z preberaných  učebných látok  

Žiak vie a chápe súvislosť 
udalostí v danom období, vie 
ako vyzerala Európa a svet po 
r. 1918 Žiak vie vysvetliť 
pojem versaillský systém a 
pomocou mapy rozprávať o 
novom usporiadaní Európy 
Žiak vie  opísať vznik ČSR, vie 
vysvetliť význam 28. a 30. 
októbra 1918 pochopiť úlohu 
Martina a význam Martinskej 
deklarácie Žiak vie a chápe  
ako vyzerala Bratislava v danej 
dobe, prečo bola zvolená za 
hlavné mesto, ako sa rozvíjala 
v danom období Žiak vie 
charakterizovať osobnosť V.I. 
Lenina a príčiny uchopenia 
moci z jeho strany Zistenie 
nadobudnutých vedomostí u 
žiaka Žiak vie opísať príčiny 
vzniku fašizmu a vysvetliť 
tento pojem Žiak vie vysvetliť 
príčiny Hitlerovho 
mocenského rozpínania a jeho 
vojenské útoky proti EU, vie 
vymenovať príčiny vzniku 
nacizmu a vysvetliť jeho 
podstatu Žiak vie čo znamenal 
pre Slovensko vstup do 
spoločného ČSR, akú úlohu 
sme zohrávali v spoločnom 
štáte Žiak vie  uviesť 
podstatné znaky politického a 
hospodárskeho vývoja ČSR 
medzi vojnami Žiak vie 
pozitíva aj negatíva 
spoločného štátu Žiak vie 
a chápe aké boli dôsledky 
maďarizácie pre slovenské 
školstvo, ako sa budovali 
slovenské školy, aké 
Univerzity vznikli na našom 
území Žiak vie písomne aj 
ústne vysvetliť naučené 
učebné látky Žiak vie pozitíva 
aj negatíva spoločného štátu 
Žiak vie charakterizovať nové 
vedecké a technické objavy 
Žiak vie vymenovať  aspoň 6 
osobností z oblasti filmu, 
rozhlasu, opery, ktorí v tej 
dobe písali históriu Žiak vie  
vysvetliť nové znaky a nové 
smery v umení a architektúre 
Žiak vie základné fakty o vede, 
kultúre a školstve , vie ako 

MUV, 
OZO, 
OSR, 
TBZ 

  12. - Medzivojnová 
Európa 

  13. - Nové štáty na 
mape Európy 

  14. - Slovensko 
vstupuje do česko-
slovenského štátu 

  15. - Bratislava, hlavné 
mesto Slovenska 

  16. - Ako sa Lenin 
dostal k moci 

  17. - TEST 

  18. - Mussolini a jeho 
čiernoodenci 

  19. - Hitlerova diktatúra 
v Nemecku 

XI. 20. - Prezentácia 
dokumentu (2. sv. 
vojna) 

  21. - Slovensko hľadá 
svoju cestu 

  22. - Zápas 
o každodenný 
chlieb 

  23. - Nepoznaná 
sloboda 

  24. - Škola – základ 
života 

  25. - Polročný test 

  26. - Spoluobčania či 
protivníci 

  27. - Míľniky vedy a 
techniky 

  28. - Zlaté dvadsiate 
roky? 

  29. - Nové cesty 
umenia 
a architektúry 

XII. 30. - Kultúrny rozlet 
Slovenska 

  31. - Mračná nad 
Československom 

  32. - Rozbitie Česko-
slovenskej 
republiky 

  33. - TEST 



vzniklo  Slovenské národné 
divadlo, Slovenský rozhlas 
Žiak vie  uviesť príčiny 
a dôsledky mníchovskej 
dohody pre vývin v ČSR Žiak 
vie  objasniť vznik Slovenskej 
republiky Zistenie 
nadobudnutých vedomostí u 
žiaka  

  
  

III. Druhá svetová 
vojna 

Vysvetliť žiakovi čo znamenala 2 sv. 
vojna, aký nesmierny dojem 
a katastrofu zanechala, čo bolo 
vyhladzovanie ľudskej rasy, aké boli 
hrôzy vojny Vysvetliť žiakovi aké boli  
príčiny II. svetovej vojny Vysvetliť 
žiakovi ako sa žilo v okupovanej Európe 
Vysvetliť žiakovi aký bol  vzťah 
Slovenska s Nemeckom a s ostatnými 
štátmi Vysvetliť žiakovi aký bol 
politický, hospodársky a kultúrny vývoj 
na Slovensku v rokoch 1939 – 1945 
Vysvetliť žiakovi čo znamenal vznik 
podnikov na Slovensku ako  Baťa, 
Škoda, Slovnaft, Vysvetliť žiakovi aký 
bol  vplyv II. svetovej vojny na život, 
ako žili židia na Slovensku – deportácie 
– prvá v roku 1942 Vysvetliť žiakovi akú 
úlohu mali  ZSSR, USA, Francúzsko 
a Anglicko ako hlavný spojenci proti 
Hitlerovi Vysvetliť žiakovi aký bol  
odboj – SNP,  aká bola úloha Turca, 
Banskej Bystrice v SNP, kto boli Golian, 
Viest , Šmidke, Ursíny Vysvetliť žiakovi 
ako spela 2 sv. vojna ku svojmu  koncu, 
ako spojenci porazili Hitlera, ako bolo 
porazené Taliansko, kapitulácia 
Japonska – použitie atómovej bomby 
Položene základných otázok 
z preberaných  učebných látok  

Žiak vie a chápe aká bola 
druhá svetová vojna, jej 
význam pre dnešný svet, 
hrôzy, ktoré po sebe 
zanechala, následky 
nehoráznych charakterov na 
ľudských životoch a obrovské 
materiálne škody Žiak vie  
uviesť príčiny II. svetovej 
vojny Žiak vie opísať 
hospodársky vývoj, snaží sa 
pochopiť rozdielnosť názorov 
na dané obdobie, vie opísať 
život ľudí v danej dobe Žiak 
vie vysvetliť zmluvu 
o ochrannom pomere medzi 
Nemeckom a SR, vie 
charakterizovať politický 
systém SR a pochopiť jeho 
smerovanie Žiak vie vysvetliť 
základné črty SR, jej Ústavu, 
predstaviteľov,  žiak vie 
vysvetliť klady a zápory SR 
Žiak vie opísať hospodársky 
vývoj, snaží sa pochopiť 
rozdielnosť názorov na 
obdobie 1939 – 1945 Žiak vie 
vysvetliť základné črty SR, jej 
Ústavu, predstaviteľov,  žiak 
vie vysvetliť klady a zápory SR, 
najmä riešenie tzv. židovskej 
otázky Žiak vie analyzovať 
priebeh II. svetovej vojny, vie 
opísať zásadný zvrat v bojoch, 
vie uviesť príklady 
nacistického teroru a 
pochopiť jeho dôsledky, vie 
opísať odboj voči fašizmu vo 
svete, pozná základné údaje 
o začiatku a konci II. sv. vojny 
Žiak vie  charakterizovať 
domáci a zahraničný odboj, 
vie  opísať prípravy, priebeh a 
výsledky SNP, vie uviesť 
základné údaje o 
oslobodzovaní Žiak vie 
charakterizovať koniec 2 sv. 
vojny, vie ako kapitulovali 
porazené štáty Nemecko, 
Taliansko, Japonsko, vie kedy 
a za akým účelom bola 
použitá prvá atómová bomba 
Zistenie nadobudnutých 
vedomostí u žiaka  

OSR, 
VMR, 
MUV, 
OZO, 
RLK, 
TBZ 

  34. - Druhá svetová 
vojna 

  35. - Európa - obeť 
diktátorov 

  36. - Život v okupovanej 
Európe 

  37. - Vznik nového 
štátu  

  38. - Nový štát na mape 
Európy 

  39. - Život 
v Slovenskom 
štáte 

I. 40. - Aký bol Slovenský 
štát? 

  41. - Veľmoci proti 
Hitlerovi 

  42. - Slovenské národné 
povstanie 

  43. - Porážka Nemecka 
a jeho spojencov 

  44. - TEST 



  
  

IV. Svet po druhej 
svetovej vojne 

Vysvetliť žiakovi ako vyzeral svet 
a Európa po 2. sv. vojne Vysvetliť 
žiakovi čo znamenalo  rozdelenie 
Európy na Západnú a Východnú časť 
Vysvetliť žiakovi ako prebiehalo 
oslobodzovanie Slovenska od 
nemeckých vojsk, ako vyzerala obnova 
hraníc z roku 1938 aký bol v tom 
období politický život, vytvorenie 
Košického vládneho programu, kto bol 
gen. Ludvík Sloboda Vysvetliť žiakovi 
kto bol  K. Gottwald, J. Lettrich,  deň 
25.2. 1948 – komunistický prevrat 
v ČSR – koniec demokracie, 
hospodárske a sociálne zmeny – 
industrializácia,kolektivizácia Vysvetliť 
žiakovi ako prebiehalo rozdelenie 
Nemecka medzi 2 superveľmoci, prečo 
mali ľudia a svet obavy zo Stalinovej 
expanzie, kde sú začiatky európskej 
integrácie Vysvetliť žiakovi čo bola 
sovietizácia strednej a východnej 
Európy, pojem „železná opona“ 
rozklad sovietskeho bloku, pád 
komunistických diktatúr Vysvetliť 
žiakovi čo znamenal pre Slovensko rok 
1968 – vstup vojsk Varšavskej zmluvy 
do ČSR Vysvetliť žiakovi prečo nastal 
koniec kolonializmu, čo to znamenalo 
Vysvetliť žiakovi čo znamenal pojem 
rovnováha strachu, aká bola situácia v 
EU Opísať politický systém na 
Slovensku po II. svetovej vojne: - uviesť 
dôsledky februárového prevratu - 
vysvetliť a pochopiť postavenie KSČ - 
pochopiť pojmy totalita, triedny boj, 
industrializácia, kolektivizácia, 
socializmus s ľudskou tvárou a vysvetliť 
ich dôsledky - pochopiť udalosti roku 
1968 a jeho dôsledky Vysvetliť žiakovi 
čo, kto bola tzv. Pražská jar a osobnosť 
Alexandra Dubčeka Vysvetliť žiakovi 
prečo sa bála spoločnosť politického 
systému na našom území Vysvetliť 
žiakovi pozitíva a negatíva novodobej 
civilizácie, atómový a kozmický vek, 
globalizácia Vysvetliť žiakovi aké bolo 
umenie pop – artu a abstrakcionizmu. 
Ako vyzerala nová architektúra a čím 
sa vyznačovala a ako vyzeral film 
a populárna hudba od 60 rokov 20. st. 
Vysvetliť žiakovi ako sa  ľudia bavili, žili, 
chodili do divadla, kina a pod. 
Charakteristika významných osobností 
kultúrneho a športového obdobia: 
Jozef Króner, Ondrej Nepela a pod. 
Vysvetliť žiakovi čo znamenal koniec 
sovietskej diktatúry v Európe  

Žiak vie a chápe obraz sveta 
po vojne a vie si zobrať 
poučenie, ako sa ľudia dajú 
ovplyvniť a zmanipulovať 
a ako dokážu učiniť hrozné 
veci pod vplyvom demagógie 
Žiak vie  opísať ukončenie II. 
svetovej vojny a povojnové 
usporiadanie sveta, vie 
pochopiť úlohu Marshallovho 
plánu Žiak vie  ako prebiehalo 
oslobodzovanie Slovenska od 
nemeckých vojsk, ako vyzerala 
obnova hraníc z roku 1938 aký 
bol v tom období politický 
život, vytvorenie Košického 
vládneho programu, kto bol 
gen. Ludvík Sloboda, vie ako 
vyzeralo Slovensko v tom 
období, ako sa začala 
republika obnovovať Žiak vie  
pochopiť pojem železná 
opona, studená vojna Žiak vie  
ako prebiehalo rozdelenie 
Nemecka medzi 2 
superveľmoci, prečo mali 
ľudia a svet obavy zo 
Stalinovej expanzie, kde sú 
začiatky európskej integrácie 
Žiak vie  čo bola sovietizácia 
strednej a východnej Európy, 
pojem „železná opona“, čo 
bola rada vzájomnej 
hospodárskej pomoci  Žiak vie 
vysvetliť príčiny zmeny 
orientácie ČSR a neblahé 
následky z toho vyplývajúce. 
Vie porovnať fašizmus 
a komunizmus. Ukázať mnohé 
ich spoločné črty, napríklad aj 
porovnaním Hitlera  Stalina. 
Žiak vie pochopiť význam 
Helsinskej mierovej 
konferencie Žiak vie uviesť 
prejavy studenej vojny Žiak 
vie vysvetliť klady a zápory 
komunistickej diktatúry Žiak 
vie čo, kto bola tzv. Pražská jar 
a osobnosť Alexandra 
Dubčeka čo znamenala pre 
náš štát Žiak vie vysvetliť  
prečo sa bála spoločnosť 
politického systému na našom 
území, ako nás ovplyvňoval 
ZSSR Žiak vie priblížiť  
nedávne udalosti, ktoré 
dodnes ovplyvňujú náš život 
a určite budú ovplyvňovať aj 
život ďalšej generácie, ako 
boli atómový a kozmický vek 
Žiak vie  aké bolo umenie 
a kultúra vtedajšej doby vo 
svete – pop-art 

OSR, 
MUV, 
OZO, 
TBZ 

  45. - Svet po druhej 
svetovej vojne 

  46. - Rozdelenie Európy 

  47. - Návrat Slovenska 
do obnovenej ČSR 

  48. - Pod Stalinovým 
tieňom 

  49. - Na západ od 
železnej opony 

II. 50. - Na východ od 
železnej opony 

  51. - Sovietizácia 
Československa 

  52. - Koniec 
kolonializmu 

  53. - Rovnováha 
strachu 

  54. - Dve tváre 
komunistickej 
totality 

  55. - Neúspešný pokus 
o reformu 

  56. - Umŕtvená spol. 

  57. - Svetlá a tiene 
civilizácie 

  58. - Umenie „salónov 
a ulíc“ 

  59. - Slovenská kultúra 
v podmienkach 
totality 

III. 60. - Koniec nehybnosti 

  61. - TEST 



a abstrakcionizmus, pozná 
najvýznamnejšie osobnosti 
filmu, kultúry a hudby – 
Beatles, J. Dean, M. Monroe 
Žiak vie pochopiť spoločenský 
život danej doby 
v najdôležitejších jeho 
sférach, vie aký bol kultúrny 
život v danom období Žiak vie  
rozprávať o procese rozpadu 
ZSSR a jeho dôsledkoch  

    V. Dejiny súčasnosti Vysvetliť žiakovi čo sa odohralo v roku 
1989 vo svete, v Európe. Čo znamenal 
pád berlínskeho múru, zjednotené 
Nemecko, prečo sa rozpadla Juhoslávia 
a aké štáty z nej vznikli Vysvetliť žiakovi 
ako začala prebiehať hospodárska 
a politická integrácia západnej Európy, 
ako vyzerala Európa po páde 
komunizmu, najvýznamnejšie 
osobnosti daného obdobia: J. Monnet, 
R. Schuman, K. Adenauer, jednotná 
európska mena – euro. Vysvetliť rok 
1989 – 17.11. 1989 – deň boja za 
slobodu a demokraciu v ČSR, pád 
komunizmu v ČSR, osobnosti: V. Havel, 
A. Dubček, M. Kováč Vysvetliť žiakovi 
aký veľký význam malo pre našu 
krajinu vstup do severo-atlantickej 
aliancie- NATO a do EU, osobnosti ako. 
G. Verheugen, Ján Fígeľ Opakovanie 
celoročného učiva, prebratých TC 
Zhrnúť dôležité témy a poznatky 
z učiva 9. ročníka Zhodnotenie 
školského roka  

Žiak vie a chápe svetovú 
a najmä európsku situáciu 
v roku 1989, najmä opätovné 
zjednotenie Nemecka, pád 
berlínskeho múru, čo 
znamenal rozpad Juhoslávie 
Žiak vie a chápe predpoklady 
vzniku zjednotenej Európy do 
európskej Únie – zásluhou 
najmä  J. Monnet, R. 
Schuman, K. Adenauer. Vznik 
spoločnej európskej meny 
eura. Chápe významný deň 
v našich národných dejinách 
a to 17. 11. 1989 – a situáciu 
ktorá nasledovala potom, 
pozná najvýznamnejšie 
osobnosti danej doby – A. 
Dubček, V. Havel, M. Kováč 
Žiak vie a chápe význam pre 
našu krajinu vstup do severo-
atlantickej aliancie- NATO 
a do EU, osobnosti ako. G. 
Verheugen, Ján Fígeľ, nová 
finančná mena - euro Žiak vie 
a chápe učivo  ako jeden 
ucelený celok, problematiku, 
ktorá sa ho bezprostredne 
dotýka Žiak ovláda  celoročné 
učivo 9. ročníka Žiak vie 
zhodnotiť celý školský rok  

MDV, 
RLK, 
TBZ, 
OSR 

  62. - Prevratný rok 
1989 

  63. - Na ceste 
k Európskej Únii 
a na ceste 
k demokracii a 
samostatnosti  

  64. - Vstup Slovenska 
do EU a NATO 

  65. - TEST 

    Demokracia Vznik demokracie v dejinách, význam 
demokracie, práva občanov v štáte. 
Právny štát, voľby, delenie štátnej 
moci. Typy politických systémov vo 
svete. 

Získané kompetencie žiaka - 
vie definovať vznik 
demokracie v dejinách, 
význam demokracie, práva 
občanov v štáte. Právny štát, 
voľby, delenie štátnej moci. 
Typy politických systémov vo 
svete. 

MUV, 
OSR, 
TBZ 

  66. - Výhody a 
nevýhody 
demokracie 

  67. - Kto môže zastávať 
funkciu 

  68. - Demokratická 
škola 

  69. - PROJEKT K TÉME 

IV. 
  

Tolerancia a 
otvorená spoločnosť 

Kultúra v dejinách ľudstva od praveku 
až po modernú dobu. Charakteristika 
rodiny ako základnej bunky 
spoločnosti. Socializácia a otvorená 
spoločnosť. 

Získané kompetencie žiaka - 
vie popísať kultúru v dejinách 
ľudstva od praveku až po 
modernú dobu. 
Charakteristika rodiny ako 
základnej bunky spoločnosti. 
Socializácia a otvorená 
spoločnosť. 

MUV, 
OZO, 
RLK   70. - Iná kultúra – iné 

videnie sveta? 
  71. - Tolerancia a 

netolerancia 
  72. - Otvorená 

spoločnosť 
  73. - BESEDA 

    Vlastenectvo 



  74. - Na čo sme hrdí 

Osobnosti regiónu Liptov a osobnosti 
Slovenska. Interaktívne pracovné listy. 

Získané kompetencie žiaka - 
vie porozprávať o 
osobnostiach regiónu Liptov a 
osobnostiach zo Slovenska. 

RLK, 
MUV 

  75. - Osobnosti 
Slovenska 

  76. - P-LISTY 

  
  

Sloboda a 
zodpovednosť 

Ľudská dôstojnosť a sloboda 
jednotlivca. Majorita a minority v 
demokratickom a právnom štáte - ich 
postavenie a problémy. Držitelia práv a 
nositelia povinností. 

Získané kompetencie žiaka - 
vie charakterizovať základné 
pojmy k téme ľudská 
dôstojnosť a sloboda 
jednotlivca. Majorita a 
minority v demokratickom a 
právnom štáte - ich 
postavenie a problémy. 
Držitelia práv a nositelia 
povinností. 

OZO, 
VMR, 
TBZ   77. - Ľudská dôstojnosť 

ako zdroj práv 
  78. - Sloboda 

jednotlivca a jej 
hranice 

  79. - Väčšina a menšiny 

V. 80. - Držitelia práv a 
nositelia 
povinností 

  81. - PROJEKT K TÉME 

  

  

Extrémizmus a 
radikalizácia 
mládeže 

Čo je to extrémizmus, aké má prejavy a 
dôsledky na okolie (spoločnosť). Aké sú 
dôvody a hlavné faktory, ktoré 
ovplyvňujú vznik extrémistických 
skupín (na Slovensku - vo svete). 

Získané kompetencie žiaka - 
vie rozlíšiť čo je to 
extrémizmus, aké má prejavy 
a dôsledky na okolie 
(spoločnosť). Aké sú dôvody a 
hlavné faktory, ktoré 
ovplyvňujú vznik 
extrémistických skupín (na 
Slovensku - vo svete). 

OZO, 
VMR, 
OSR, 
MDV   82. - Kde v spoločnosti 

vzniká napätie? 
  83. - Čo je 

extrémizmus, čo 
nie? 

  84. - Ako sa mladí ľudia 
stávajú 
extrémistami? 

  85. - PROJEKT K TÉME 

  
  

Nacizmus a 
neonacizmus 

Hlavné prejavy nacionalizmu a jeho 
prerod do nacizmu v Nemecku. Vznik a 
šírenie neonacizmu v súčastnosti. 
Definovanie obdobia Slovenského 
štátu. Exkurzia. 

Získané kompetencie žiaka - 
vie opísať hlavné prejavy 
nacionalizmu a jeho prerod do 
nacizmu v Nemecku. Vznik a 
šírenie neonacizmu v 
súčastnosti. Definovanie 
obdobia Slovenského štátu. 

OZO, 
MUV, 
MDV   86. - Príčiny úspechu 

nacizmu v 
Nemecku 

  87. - Nacizmus ako 
náboženstvo 

  88. - Dva paralelné 
svety 

  89. - Aký (ne)bol 
Slovenský štát 

VI. 90. - EXKURZIA 

    Komunizmus Porovnanie diktatúr vo svete. 
Komunizmus vs. Nacizmus. Vznik 
boľševizmu v Rusku. Ako komunizmus 
zmenil postavenie jednotlivca v 
spoločnosti. 

Získané kompetencie žiaka - 
vie porovnať diktatúry vo 
svete. Komunizmus vs. 
Nacizmus. Vznik boľševizmu v 
Rusku. Ako komunizmus 
zmenil postavenie jednotlivca 
v spoločnosti. 

OZO, 
MUV, 
MDV 

  91. - Zločiny 
komunizmu 

  92. - Dve tváre 
komunistickej 
totality na 
Slovensku 

  93. - Reálny socializmus 
s humorom 

    Migranti a utečenci Migrácia a utečenectvo vo svete a na 
Slovensku (porovnanie). Príčiny 
príchodu utečencov do Európskej únie 
a sociálna zmena v spoločnosti. 

Získané kompetencie žiaka - 
vie charakterizovať migráciu a 
utečenectvo vo svete a na 
Slovensku (porovnanie). 
Príčiny príchodu utečencov do 
Európskej únie a sociálna 
zmena v spoločnosti. 

OZO, 
MUV, 
OSR, 
MDV 

  94. - Migrácia a 
utečenectvo vo 
svete a na 
Slovensku 

  95. - Problémy, s 
ktorými sa 
stretávajú 
utečenci aj cieľové 
krajiny 



  96. - Čo prežívajú 
utečenci? 

  97. - PROJEKT K TÉME 

  98. - Záverečné 
opakovanie 

. 99. - TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 


