
Inovovaný školský vzdelávací program  

 

Dejepis 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 

Inovovaný štátny vzdelávací program 1 1 1 1 

Inovovaný  školský vzdelávací program 0 1 0 0 

Spolu 1 2 1 1 

 

1.Charakteristika učebného predmetu 

Dejepis spolu s humánnou zloţkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí 

vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom 

a spolu s nimi v integratívnych vzťahov predstavuje jeden z významných prostriedkov 

procesu humanizácie ţiakov. V jeho priebehu si ţiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej 

komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa 

s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí 

a tieţ prostredníctvom pohľadov na dôleţité formy ţivota spoločnosti v jednotlivých 

historických obdobiach. 

 Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia ţiaka ako celistvej 

osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej 

skúsenosti či uţ z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. 

Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických 

udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili 

vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz 

na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môţeme nájsť z väčšej časti korene súčasných 

spoločenských javov i problémov. 

 Takto vedie ţiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti 

kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, 

rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných 

skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej 

spoločnosti. Rovnako dôleţitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 

 

2.Ciele učebného predmetu 

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu povaţujeme tvorbu študijných 

predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností vyuţívať kvalitu 

získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umoţnia ţiakom, 



aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály 

kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou 

ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný 

názor.  

Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických 

prameňov (aj exemplárne mnohostranných), ktorý sa povaţuje za integrálnu súčasť 

didaktického systému výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách.  

Závaţným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je 

prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v 

hotovej podobe prevaţne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom 

frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na 

proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej 

činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spoluţiakmi v kooperatívnom učení. 

Ciele predmetu - ţiaci  

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase,  

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom priestore,  

 naučia sa čítať a pouţívať 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  

- vyuţívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti  

 s historickým priestorom  

- rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor  

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo  

- rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom ţivota a obţivy 

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  

Ţiaci vymedzia, čo môţu skúmať pri priamom pozorovaní pästného klinu.  

- pri vytvorení plánu skúmania  

Ţiaci zostavia plán skúmania pästného klinu.  

- pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania  

Ţiaci v pracovnom tíme zhrnú výsledky svojho skúmania pästného klinu ako najstaršieho 

pracovného nástroja  

- pri vytvorení záznamu zo skúmania  

Ţiaci v pracovnom tíme urobia záznam o skúmaní pästného klinu  



 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, 

webových stránok  

- z populárno- vedeckej literatúry a historickej beletrie  

 pri vyuţívaní 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 tabuľka, 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 faktorov 

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

plagátu, letáka, nákresu, kresby. 

„Učenie o histórii začína vtedy, keď ţiak 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 ţiak 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. Môţe rovnako tak 

viesť ku konaniu, vytváraniu produktov ţiakovej činnosti, k vlastnému zobrazeniu a výkladu 

histórie, čo moţno tieţ chápať ako určité rozšírenie histórie ako celku. Všetky tieto naznačené 

kroky moţno zhrnúť do nasledujúcich špecifických kompetencií učenia sa o histórii: 

pozorovanie, analýza, interpretácia, hodnotenie a produkcia.“ Uvedený komplex 

predmetových kompetencií sa konkretizuje vo vzdelávacom štandarde. 

Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, 

konkretizuje v učebných poţiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu 

v podobe systematizovaného výkonového štandardu. 

 

3. Témy, tematické celky 

5. ročník 

Prehľad tematických celkov:  Od blízkeho k vzdialenému 

     Človek v premenách priestoru a času 

     Človek a komunikácia 

Inovované učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre vzdelávací predmet 

dejepis  - 5.ročník. 

 

6. ročník 

Prehľad tematických celkov:  História a pravek 

     Obrazy pravekého sveta 

     Obrazy starovekého sveta 

     Obrazy stredovekého sveta 

Dispobilná hodina v dejepise v 6. ročníku bude vyuţitá na posilnenie – zvýšenie kvality 

vzdelávacieho procesu. V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie dejepisu 

zamerané na výraznejšiu prácu do hĺbky na kľúčovom fenoméne rodiaceho sa stredovekého 

sveta – sťahovanie národov, vznik nových mocností a ich prínos pre dnešok, význam 

kresťanstva a iných náboţenstiev pre rozvoj kultúry. 

 

7. ročník 

Prehľad tematických celkov:  Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 

     Slováci v Uhorskom kráľovstve 

     Obrazy novovekého sveta 

     Habsburská monarchia na prahu novoveku 



Inovované učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre vzdelávací predmet 

dejepis – 7. ročník. 

 

8. ročník 

Prehľad tematických celkov:  Zrod modernej doby 

     Moderný slovenský národ 

Inovované učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre vzdelávací predmet 

dejepis – 8. ročník. 

 

4. Požiadavky na výstup 

5. ročník 

Tematický celok: Od blízkeho k vzdialenému 

Ţiak na konci 5. ročníka základnej školy vie/dokáţe: rozlíšiť prírodný a historický čas, pozná 

termín kalendár a letopočty, určiť storočia, pozná historické pamiatky: hmotné, obrazové 

a písomné. 

Tematický celok: Človek v premenách priestoru a času 

Ţiak na konci 5. ročníka základnej školy vie/dokáţe: predstaviť si ţivot v praveku 

a stredoveku, porovnať ţivot na dedine a v meste, chápe pojem rodina, pozná najväčšie 

technické vymoţenosti ľudstva, pozná príčiny sťahovania ľudí v minulosti a dnes, pochopiť 

zneuţívanie detskej práce v prospech jednotlivca. 

Tematický celok: Človek a komunikácia 

Ţiak na konci 5. ročníka základnej školy vie/dokáţe: rozlíšiť jednotlivé druhy komunikácie 

medzi ľuďmi, chápe význam kníhtlače pre človeka, pozná súčasné moderné médiá a vie ich 

ovládať, prerozprávať príbeh z minulosti svojich regiónu, identifikovať dôsledky konfliktov 

a vojen pre človeka a prostredie, v ktorom ţije, zdôvodniť stálu prítomnosť vojen v minulosti 

a dnes, pracovať so školskými historickými prameňmi, ktoré pribliţujú danú tematiku, chápe 

pojem vojna a mier. 

 

6. ročník 

Tematický celok: História a pravek 

Ţiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáţe: pozná päť období v dejinách ľudstva, 

objavené pamiatky hmotne kultúry vie začleniť podľa obdobia 

Tematický celok: Obrazy pravekej spoločnosti 



Ţiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáţe: rozpoznať rozdiely v spôsobe obţivy 

a ţivota pravekých zberačov, lovcov a roľníkov, porovnať výhody a nevýhody kamenných 

a kovových nástrojov (zbraní), zdôvodniť oddelenie remeselníkov od roľníkov. 

Tematický celok: Obrazy starovekej spoločnosti 

Ţiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáţe: odhaliť vzťah medzi prírodnými 

podmienkami údolí veľkých riek a vznikom prvých štátov, rozlíšiť jednotlivé vrstvy 

v mestskom štáte, identifikovať poznatky obyvateľov najstarších štátov, ktoré nám slúţia 

dodnes, určiť hlavné znaky aténskej demokracie, vymedziť hlavné znaky rímskej republiky, 

zdôvodniť premenu rímskej republiky na ríšu, rozpoznať príčiny budovania rímskej hranice 

pozdĺţ Dunaja, vedieť o prítomnosti Rimanov na našom území, zhrnúť príčiny zániku 

Rímskej ríše, zhodnotiť prínos antickej kultúry pre našu prítomnosť, zostaviť turistického 

sprievodcu o divoch starovekého sveta. 

Tematický celok: Obrazy stredovekého sveta 

Ţiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáţe:: objasniť fungovanie stredovekej 

spoločnosti na základe vazalských vzťahov, identifikovať spôsob ţivota a obţivy jednotlivých 

sociálnych vrstiev stredovekej spoločnosti, vysvetliť fungovanie stredovekého mesta, 

zdôvodniť význam kláštora pre hospodárstvo a kultúru, pracovať so školskými historickými 

prameňmi z daných historických období. 

 

7. ročník 

Tematický celok: Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 

Ţiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáţe: rozlíšiť kľúčové udalosti z obdobia 

Veľkej Moravy, rozpoznať kultúrny odkaz Veľkej Moravy, pracovať so školskými 

historickými prameňmi z daného historického obdobia 

Tematický celok: Slováci v Uhorskom kráľovstve 

Ţiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáţe: rozlíšiť kľúčové udalosti stredovekého 

Uhorska, rozpoznať mnohonárodnostný charakter Uhorska, zdôvodniť politický 

a hospodársky rozmach Uhorska, vytvoriť turistického sprievodcu po banských mestách, 

pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického obdobia. 

Tematický celok: Obrazy novovekého sveta 

Ţiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáţe: rozoznať dôsledky vynálezu kníhtlače na 

človeka a spoločnosť, vymedziť hlavné príčiny a dôsledky zámorských objavov, porovnať 

proces výroby v cechu a manufaktúre, zovšeobecniť hlavné myšlienky reformácie, pracovať 

so školskými historickými prameňmi z daného historického obdobia 



Tematický celok: Habsburská monarchia na prahu novoveku 

Ţiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáţe: rozpoznať hlavné zmeny v Uhorsku po 

roku 1526, vystihnúť spoločné znaky protihabsburských povstaní v Uhorsku, pracovať so 

školskými historickými prameňmi z daného historického obdobia. 

 

8. ročník 

Tematický celok: Zrod modernej doby 

Ţiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/dokáţe: zhrnúť základné myšlienky osvietenstva, 

rozpoznať viedenský kongres ako medzník vo vývoji európskych dejín, porovnať proces 

výroby v cechu, manufaktúre a továrni, vystihnúť základné znaky priemyselnej revolúcie, 

zdôvodniť vplyv zjednotených štátov na mocenské pomery v Európe, pracovať so školskými 

historickými prameňmi z daného historického obdobia 

Tematický celok: Moderný slovenský národ 

Ţiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/dokáţe: zhodnotiť význam osvietenských 

reforiem, rozpoznať ciele slovenského národného hnutia, vystihnúť, čo sa zmenilo a čo sa 

nezmenilo v postavení Slovákov po revolúcií, určiť príčiny a dôsledky vysťahovalectva 

z Rakúsko-Uhorska, pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického 

obdobia. 

 

Témy, tematické celky: 5. ročník 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Téma Pojmy Spôsobilosti 

Od blízkeho 

k vzdialenému 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priestor a čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom, byt, sídlisko, 

dedina, mesto, 

vyšší územný 

celok, Slovensko, 

Európska únia 

 

 

Prírodný 

a historický čas 

kategórie 

historického času 

Ţiaci: vymenujú zmeny 

v mieste bydliska, ktoré sa 

udiali počas ich ţivota, 

rozpoznajú, čo sa zmenilo 

a čo sa nezmenilo v mieste 

ich bydliska, identifikujú 

rozdiel medzi prírodným 

a historickým časom, 

zostavia tabuľku dátumov 

štátnych, cirkevných 

sviatkov a pamätných dní, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiatky 

v priestore 

a čase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minulosť 

meniny, 

narodeniny, dátum, 

letopočet sviatky 

 

 

 

 

 

Fotografia – 

obrazová 

spomienka, 

rodinný album, 

rodostrom 

 

 

 

 

historické pramene 

(písomné, 

obrazové, hmotné) 

múzeum, kniţnica, 

archív,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školská kronika 

zaradia letopočty do 

príslušného storočia 

z ľubovoľného storočia 

vyberú správny letopočet, 

rozlíšia dátum a letopočet, 

zakreslia do časového 

diagramu významné údaje 

zo ţivota svojej rodiny, 

rozpoznajú pojmy pred KR 

a po Kristovi (pred naším 

letopočtom a nášho 

letopočtu), zostavia 

rodostrom svojej rodiny, 

napíšu krátky príbeh zo 

ţivota svojej rodiny, poloţia 

adekvátne otázky fotografii 

ako zdroju historických 

informácií, zaznamenajú 

rozprávanie starých rodičov, 

rodičov o minulosti svojho 

rodiska, pochopia pojem 

generácia v rodinnom 

kontexte na príklade starých 

rodičov a rodičov . 

 

Ţiaci: poznajú historickú 

udalosť, osobnosť, ktorú 

pripomína pomník, 

pamätník, pamätná tabuľa v  

mieste, kde ţijú, identifikujú 

najstarší hrob na cintoríne, 

rozpoznajú na obrázkoch 

jednotlivé druhy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

našej školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priestor na 

mape 

 

 

 

 

Človek 

v pohybe 

 

 

 

 

 

 

Ako si človek 

zmenšoval 

svet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejepisná mapa 

 

Sťahovanie 

národov 

stretávanie kultúr 

kolonizácia 

vysťahovalectvo 

 

Od kolesa 

k lietadlu 

 

 

 

 

Roľník 

 

Remeselník 

 

 

historických prameňov, 

rozpoznajú rozdiel medzi 

múzeom a archívom, 

usporiadajú širšiu škálu 

historických obrázkov a 

objektov, vymenujú hlavné 

body z jedného prameňa na 

základe otázok učiteľa, 

pouţívajú rozširujúcu sa 

škálu pojmov v závislosti od 

témy, zhodnotia význam 

rodinného albumu pre ţivot 

rodiny, zaznamenajú 

rozprávanie starých rodičov 

o škole z čias ich mladosti,  

pátrajú po starých školských 

zošitoch a učebniciach,  

získajú informácie o 

minulosti vlastnej školy,  

 

Ţiaci:- analyzujú príčiny 

sťahovania ľudí v minulosti 

i prítomnosti, zdokumentujú 

príklad sťahovania ľudí v 

prítomnosti,  

 

Ţiaci: zostavia tabuľku 

najdôleţitejších dopravných 

prostriedkov v 

chronologickej postupnosti, 

porovnajú spôsoby dopravy 

v minulosti i prítomnosti, 

rozpoznajú vplyv 



 

 

 

 

 

 

 

 

Človek 

v premenách 

priestoru a času 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spôsoby 

obţivy 

človeka 

 

 

 

 

Práca detí 

v minulosti 

i prítomnosti 

 

 

 

 

Človek vládca 

prírody? 

 

 

 

 

 

 

 

Pamäť ľudstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detská práca 

 

Prírodná energia 

 

Umelá energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyk, písmo 

rukopis, kniha 

noviny, rozhlas, 

televízia internet e-

mail 

dopravných prostriedkov na 

ţivotné prostredie svojho 

regiónu  

Ţiaci: rekonštruujú ţivot 

roľníkov v minulosti, 

vysvetlia príčiny oddelenia 

remeselníkov od roľníkov, 

zhodnotia význam 

špecializácie remeselnej 

výroby, nakreslia znak, 

ktorý výstiţne charakterizuje 

zamestnanie remeselníka, 

nájdu rozdiely medzi 

výmenným a peňaţným 

obchodom, zistia 

najčastejšie druhy detskej 

práce v minulosti, zaujmú 

stanovisko k problému 

detskej práce, zaujmú postoj 

k tvrdeniu, ţe dospelí v 

niektorých krajinách 

zneuţívali a i naďalej 

zneuţívajú prácu detí vo 

svoj prospech,  

 

Ţiaci: vystihnú rozdiely 

medzi prírodnou a umelou 

energiou, nájdu príklady 

vyuţívania prírody v 

prospech človeka, 

zdôvodnia príčiny 

neustáleho hľadania nových 

zdrojov energie, určia 



 

 

 

 

 

 

 

Človek a 

komunikácia 

 

 

 

 

 

 

Duchovný 

ţivot človeka 

 

 

 

 

 

 

 

Keď zlyhá 

komunikácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náboţenstvo 

legendy mýty 

povesti (regiónu) 

 

 

 

 

 

 

Vojna mier víťaz - 

porazení 

vynálezy, ktoré pomohli 

človeku vyuţiť energiu vo 

svoj prospech, nájdu 

príklady zneuţívania prírody 

človekom,  

 

Ţiaci: identifikujú na 

obrázkoch najstaršie druhy 

slovanského písma, 

vypátrajú druhy písem z 

minulosti, zhodnotia 

význam vynálezu písma, 

rozpoznajú druhy 

moderných  

masovokomunikačných 

prostriedkov, identifikujú 

rozdiely medzi rukopisom a 

tlačenou knihou, zhodnotia 

význam vynálezu kníhtlače, 

rozpoznajú príbeh z 

minulosti svojho regiónu z 

povesti, legendy, vypátrajú v 

mieste bydliska sochy 

svätých,  

 

Ţiaci: identifikujú dôsledky 

vojen pre človeka a prostredie, 

v ktorom ţije, zdôvodnia stálu 

prítomnosť vojen v minulosti 

i prítomnosti, zostavia správu 

o vojenskom konflikte v 

súčasnosti  

 

Témy, tematické celky 



6.ročník  

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Téma Pojmy spôsobilosti 

Obrazy pravekej 

spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazy starovekej 

spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lovca 

k roľníkovi 

a remeselníkovi 

 

 

Riečne 

civilizácia a ich 

dedičstvo 

 

 

 

 

 

Civilizácie 

starého Orientu 

a Staroveké 

Grécko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zberač, lovec 

roľník lovec 

doby medenej 

 

 

Odev, nástroje, 

zbrane 

 

 

 

 

 

 

Mestský štát 

písmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aténska 

demokracia 

 

Ţiaci: rozpoznajú rozdiely 

v spôsobe obţivy a ţivota 

pravekých zberačov, lovcov 

a roľníkov, analyzujú pracovné 

nástroje pravekých ľudí, 

zhodnotia význam najdlhšie 

pouţívaného pracovného 

materiálu kameňa, porovnajú 

kamenné pracovné nástroje 

s medenými a bronzovými 

nástrojmi, identifikujú nástroje 

a zbrane človeka medenej 

doby, zovšeobecnia spôsob 

obţivy a ţivota ľudí v medenej 

dobe napr. na príbehu Otziho, 

zostavia správu zo skúmania 

spôsobu obţivy a ţivota 

pravekých ľudí, odhalia 

postupne stav a premeny 

ţivotného prostredia 

v dôsledku ľudskej činnosti 

 

Ţiaci: odhalia vzťah medzi 

prírodnými podmienkami údolí 

veľkých riek a vznikom prvých 

štátov, identifikujú znaky 

zavlaţovacieho 

poľnohospodárstva, analyzujú 

vnútorné členenie spoločnosti 

v mestskom štáte, zhodnotia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazy 

stredovekého sveta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staroveký Rím 

 

 

 

 

 

 

Limes 

Romanus 

 

 

 

 

Ľudia a ich 

kaţdodenný 

ţivot 

 

Divy 

starovekého 

sveta 

 

Kresťanstvo 

islam 

 

 

 

 

 

 

 

Perikles 

 

Olympijské 

hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vec verejná 

Markus 

Aurelius 

 

Gerulata, Iţa, 

Carnuntum 

 

Roľník 

remeselník, 

obchodník 

škola 

 

 

Príklady – 

premeny a význam písma pre 

spoločnosť najstarších štátov, 

zostavia obrazový materiál 

o kultúrnych pamiatkach 

najstarších štátov, identifikujú 

poznatky obyvateľov 

najstarších štátov, ktoré nám 

slúţia dodnes 

 

Ţiaci: odhalia vzťah medzi 

prírodnými podmienkami  

a vznikom mnoţstva 

nezávislých mestských štátov v 

Grécku, si uvedomia, ţe 

Grékov spájal spoločný jazyk, 

náboţenstvo, kultúra, šport, 

obchod a mytológia,  

rozpoznajú rôznu formu vlády 

v mestských štátoch na 

príklade Sparty a Atén,  

analyzujú spôsob ţivota a 

formu vlády v Aténach za 

Perikla, kladú základné 

analytické otázky školskému 

historickému písomnému 

prameňu, pochopia problém 

rovnosti a nerovnosti,  

zdôvodnia významné 

postavenie telesnej výchovy  

v mestských štátoch, vymedzia 

olympijské disciplíny, v 

ktorých sa dodnes súťaţí, 

zhodnotia význam 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri ríše raného 

stredoveku 

 

 

 

 

 

 

Prepoţičiavanie 

pôdy 

 

 

Kaţdodenný 

ţivot 

 

 

 

 

 

 

 

pyramídy 

 

 

 

 

 

Starý zákon, 

nový zákon 

korán 

 

 

 

 

 

 

Byzantská ríša 

(Justinián), 

Franská ríša 

(Karol Veľký), 

Arabská ríša 

(kalifát), léno, 

vazal poddaný 

 

 

 

Hrad, mesto, 

dedina 

 

 

 

 

 

 

olympijských myšlienok v 

minulosti i prítomnosti,  

 

Ţiaci: analyzujú formu vlády v 

rímskej republike ako  

mestského štátu, analyzujú 

spôsob obţivy a ţivota v Ríme, 

dokumentujú expanziu 

mestského štátu a jeho  

premenu v ríšu, analyzujú 

krízu republiky a jej premenu 

na cisárstvo, rozpoznajú 

príčiny budovania rímskej 

hranice pozdĺţ stredného 

Dunaja, zostavia stručný 

informačný materiál o ţivote  

v rímskych táboroch na našom 

území, rozpoznajú dôleţitosť 

gréckej a rímskej kultúry  

pre vytvorenie európskej 

kultúry, zostavia obrazový 

materiál o divoch starovekého 

sveta,  

 

Ţiaci: odhalia príčiny 

prenasledovania kresťanov  

v rímskej ríši, rozpoznajú 

korene kresťanského 

náboţenstva, identifikujú 

hlavné rozdiely medzi Starým 

a Novým zákonom, zhodnotia 

význam a odkaz kresťanstva 

pre európsku kultúru, odhalia 



 

Vzdelanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kláštor pisár 

univerzity  

okolnosti vzniku islamu, 

zdôvodnia príčiny rýchleho 

rozširovania islamu,  

identifikujú odkaz arabskej 

kultúry pre európsku kultúru,  

 

Ţiaci: zdôvodnia príčiny 

rozdelenia rímskej ríše, 

zovšeobecnia príčiny zániku 

západorímskej ríše, odhalia 

ciele expanzívnej politiky 

Justiniána, Karola Veľkého a 

arabských kalifov, zhodnotia 

kultúrny odkaz Byzantskej a 

Franskej ríše, odhalia nový 

vzťah medzi ľuďmi vyšších 

spoločenských vrstiev 

formujúcej sa stredovekej 

spoločnosti za pomoci grafu, 

identifikujú spôsob ţivota a 

obţivy jednotlivých sociálnych 

vrstiev stredovekej spoločnosti, 

zdôvodnia príčiny oddelenia 

remeselníkov od roľníkov, 

opíšu ţivot ľudí na feudálnom 

majetku a v meste, zdôvodnia, 

prečo sa kláštory stali postupne 

hospodárskymi a kultúrnymi 

centrami, zhodnotia význam 

stredovekých univerzít.  

 

 

Témy, tematické celky 

7. ročník 



Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Téma Pojmy spôsobilosti 

Predkovia 

Slovákov 

v Karpatskej 

kotline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slováci 

v Uhorskom 

kráľovstve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príchod 

Slovákov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kráľovstvo 

mnohých 

jazykov 

a mravov 

 

Banské mestá 

 

Kríza stredoveku 

 

Kníhtlač 

 

 

 

 

Pravlasť 

migrácia Samo 

 

Kresťanské 

misie Cyril 

a Metod 

Pribina, 

Rastislav 

Svätopluk 

 

 

 

 

 

 

 

Dynastie, Štefan 

I., Ondrej II., 

Karol Róbert, 

Ľudovít I., 

Ţigmud 

Luxemburský, 

gotická cesta, 

Matej Korvín, 

Kremnica, 

Banská 

Štiavnica, 

Banská 

Bystrica, ţivot 

Ţiaci sú schopní: opísať pravlasť 

Slovanov, dôvody a územia 

sťahovania, identifikovať vzťahy 

medzi Slovanmi a Avarmi, uviesť 

príčiny vzniku Samovej ríše a jej 

význam 

 

Ţiaci vedia: opísať vznik 

a rozmach Veľkomoravskej ríše, 

zhodnotiť prínos Cyrila a Metoda 

pre rozvoj našej kultúry 

a štátnosti, opísať Veľkomoravskú 

ríšu počas panovania Rastislava 

a Svätopluka, opísať kultúru 

a vzdelanosť vo Veľkomoravskej 

ríši. 

 

Ţiaci vedia: vysvetliť vznik 

Uhorského kráľovstva a prínos 

predkov Slovákov pri jeho 

utváraní, zhodnotiť vládu Štefana 

I., zhodnotiť význam Nitrianského 

vojvodstva, analyzovať Zlatú bulu 

Ondreja II,. vysvetliť, prečo 

dochádzalo v Uhorsku 

k neustálemu boju o trón, 

analyzovať a zhodnotiť spôsob 

ţivota ľudí vo vrcholnom 

stredoveku a dnes zdôvodniť 

hospodársky rozkvet za vlády 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazy 

novovekého 

sveta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavitelia 

a dobyvatelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baníkov, dukát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanizmus 

renesancia, 

Mikuláš 

Kopenrik 

 

Leonardo da 

Vinci, Ján 

Gutenberg 

 

Karavela, 

objavenie 

Ameriky 

(Krištof 

Kolumbus), 

oboplávanie 

zemegule (F. 

Magalhaes), 

kolonializmus 

 

Od cechu 

k manufaktúre, 

mešťan, 

zámorský 

Karola Róberta, zhodnotiť význam 

vnútornej a zahraničnej politiky 

Ľudovíta I. a Ţigmunda 

Luxemburského, opísať vládu 

Mateja Korvína, zhodnotiť 

význam banských miest na 

Slovensku, zlatá baňa Uhorska, 

opísať kultúru v Uhorsku vo 

vrcholnom stredoveku, vyhľadať 

obrazový materiál z gotickej cesty 

 

Ţiaci sú schopní: charakterizovať 

humanizmu a renesanciu, 

zhodnotiť význam kníhtlače pri 

rozvoji vzdelanosti, napísať krátku 

esej o význame písaného slova, 

rozlíšiť a analyzovať pojmy 

obyvatelia a dobyvatelia, uviesť 

príčiny zámorských objavov, 

posúdiť dôsledky zámorských 

objavov, zhodnotiť význam 

zámorského obchodu, zakresliť do 

obrysovej mapy smery objavných 

plavieb,  

 

Ţiaci vedia: vysvetliť a zdôvodniť 

príčiny hospodárskych zmien 

v novoveku, opísať a porovnať 

prácu remeselníka v cechu 

a v manufaktúre, opísať ţivot 

mešťana, zostaviť správu 

o spôsobe ţivota remeselníka 

 



 

 

 

 

 

 

Habsburská 

monarchia 

 

Hospodárske 

zmeny 

 

 

Reformácia 

a protireformácia 

 

Slovensko na 

hranici dvoch 

svetov 

 

Osvietenský 

absolutizmus 

obchod 

 

 

 

 

Martin Luther, 

Ignác z Loyoly, 

Moháč, Turci, 

Bratislava – 

centrum 

uhorského 

kráľovstva, 

Mária Terézia, 

Jozef II. Matej 

Bell, Adam F. 

Kollár, reformy 

Ţiaci sú schopní: opísať príčiny 

vzniku reformácie, analyzovať 

písomný prameň z problematikou 

reformácie, analyzovať 

a zhodnotiť reformné učenia, 

vysvetliť dôvody protireformácie. 

 

Ţiaci vedia: opísať moháčsku 

bitku a jej dôsledky, objasniť 

postavenie Slovenska 

v Habsburskej monarchii, 

charakterizovať postavenie 

Slovenska v susedstve Osmanskej 

ríše, uviesť príčiny a dôsledky 

protihabsburských povstaní 

v Uhorsku, zostaviť obrazový 

materiál o Bratislave ako hlavnom 

a korunovačnom meste Uhorska, 

zhodnotiť význam reforiem Márie 

Terézie a Jozefa II., 

charakterizovať osvietenský 

absolutizmus, prezentovať 

významné slovenské osobnosti 

napísaním krátkej práce alebo 

power point 

 

Témy, tematické celky 

8. ročník 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Téma Pojmy Spôsobilosti 

 

 

Vek rozumu 

 

Osvietenstvo, 

tereziánske 

Ţiak vie/dokáţe: zhrnúť základné 

myšlienky osvietenstva 



 

 

 

Zrod modernej 

doby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francúzska 

revolúcia (1789-

1799) 

 

Napoleon 

Bonaparte 

a napoleónske 

vojny 

 

Cárske Rusko 

 

Vo víre 

revolúcií 

a nacionalizmu 

(1830 

a 1848/49) 

 

Vznik 

národných 

štátov Talianska 

a Nemecka 

 

Zasľúbená zem 

– Amerika 

 

Priemyselná 

revolúcia 

a modernizácia 

 

Kultúra 

a jozefínske 

reformy 

encyklopédia, 

občan revolúcia 

 

Veľká 

francúzska 

revolúcia 

 

Napoleón 

 

Priemyselná 

revolúcia 

 

Továreň, 

podnikateľ, 

robotník 

 

Národný štát, 

národné hnutie, 

 

Nacionalizmus 

 

Militarizácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţiak vie/dokáţe: 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, na základe 

obrázkov a fotografií z učebnice, 

odbornej literatúry a pod., nakresliť 

pevnosť Bastilu, francúzskeho 

vojaka mešťana, mestský dom 

a pod., vysvetliť význam 

Občianskeho zákonníka, kriticky 

posúdiť príčiny a dôsledky 

francúzskej revolúcie, analyzovať 

príčiny a dôsledky vzniku cisárstva 

vo Francúzsku, napísať krátku 

prácu na tému francúzski 

encyklopedisti alebo Napoleon 

a pod., vyhľadať údaje 

o bratislavskom mieri 

a prezentovať ich v krátkej 

informácii na historickej mape 

vyhľadať a opísať politickú mapu 

Európy po Viedenskom kongrese, 

rozpoznať viedenský kongres ako 

medzník vo vývoji európskych 

dejín, analyzovať príčiny 

a zdôvodniť význam zjendotenia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderný 

slovenský 

národ 

a umenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenské 

národné hnutie 

 

Anton Bernolák 

 

Slovenská 

vzájomnosť 

 

Štúrovská 

generácia 

 

Slováci 

a revolučný rok 

1848/49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereziánske 

a jozefínske 

reformy 

 

Národné hnutia 

 

Spisovný jazyk 

 

Politické 

programy 

 

Tri generácie 

vzdelancov (A. 

Bernolák, J. 

Kollár, Ľ. Štúr) 

 

Talianska a Nemecka, pochopiť 

proces formovania moderných 

národov priemyselnej revolúcie 

a jej vplyv na modernizáciu a vznik 

nových tried,  porovnať výrobu 

tovaru v manufaktúre a v továrni, 

vystihnúť základné znaky 

priemyselnej revolúcie, opísať 

práci v továrni s prízvukom na 

prácu detí a ţien, porovnať 

dopravné prostriedky parník 

a moderné lode, konský záprah 

a ţeleznice a automobil, zdôvodniť 

vplyv jednotlivých štátov na 

mocenské pomery v Európe, 

pracovať so školskými 

historickými prameňmi 

 

Ţiak vie/dokáţe: zhodnotiť význam 

osvietenských reforiem, v krátkej 

práci opísať a vysvetliť postavenie 

menších národov v Uhorsku 

(Rumunov, Chorvátov, Slovákov) 

a ich boj za národnú slobodu, 

kriticky posúdiť a zhodnotiť 

činnosť slovenských národných 

vzdelancov, rozpoznať ciele 

slovenského národného hnutia, 

analyzovať a zhodnotiť revolučný 

rok 1848/49, vystihnúť, čo sa 

zmenilo a čo sa nezmenilo 

v postavení Slovákov po revolúcii, 

analyzovať politický program 



Od Memoranda 

k Matici 

slovenskej 

 

Rakúsko-

uhorské 

vyrovnanie 

a Slováci 

 

Aktivity 

Slovákov na 

svoju obranu 

 

Slovenské 

vysťahovalectvo 

Revolučný rok 

1848/49 

 

SNR 

 

Matica 

slovenská  

 

Dualizmus, 

modernizácia, 

industrializácia, 

maďarizácia 

 

Slovenská 

otázka 

 

Rakúsko-

uhorské 

vyrovnanie 

 

Vysťahovalectvo 

 

Mesto a vidiek 

Slovákov, Ţiadosti slovenského 

národa, opísať dobrovoľnícke 

výpravy a posúdiť ich význam 

a význam SNR, analyzovať 

poţiadavky v dokumente 

memorandum národa slovenského, 

opísať vznik Rakúsko-Uhorska, 

špecifikovať postavenie Slovákov 

v R-U, zaujať kriticky postoj 

k maďarizácii, kriticky zdôvodniť 

príčiny a dôsledky vysťahovalectva 

Slovákov, určiť príčiny a dôsledky 

vysťahovalectva z R-U, pracovať 

so školskými historickými 

prameňmi z daného historického 

obdobia 

 

Prierezové témy – 8. ročník 

DOV – dopravná výchova – Rozvoj priemyslu a ţelezníc v 19. st.  

ENV – environmentálna výchova - Anglicko a Francúzsko v 17. st. – rozvoj hospodárstva, 

Moderný ţivotný štýl na zač. 20.st., 1. svetová vojna – fronty, ponorková vojna, 

znečisťovanie ţivotného prostredia, chemické zbrane  

MDV – mediálna výchova – videofilmy historické dokumenty – Napoleon Bonaparte, Peter 

Veľký, Ľudovít Štúr, Revolučný rok 1848, Milan Rastislav Štefánik, 1. svetová vojna, 

informácie na internete, referáty, informácie v novinách i časopisoch, práca s informáciami  

MUV – multikultúrna výchova – ţivot, kultúra, história eur. národov, USA, balkánske 

národy, zjednotenie Nemecka, Talianska, sťahovanie Slovákov v 19. st., 1. svetová vojna, 



vstup USA do vojny, Slováci v Rakúsko – Uhorsku, nová politická mapa Európy po vojne, 

Paríţska mierová konferencia/ svetové dejiny, národné dejiny, priebeţne  

OŢZ – ochrana ţivota a zdravia – revolúcie a vojny, Krvavé udalosti v Černovej, Cholerové 

povstanie – ohrozenie ţivota, záchrana ţivota, zaloţenie Červeného kríţa  

OSR – osobnostný a sociálny rozvoj – vzory v našom ţivote, kladné črty a činy historických 

osobností, tolerancia a komunikácia ako moţnosti zabránenia vojnového konfliktu, význam 

spolkov, trávenie voľného času v 19. st. a dnes, snaha o demokratizáciu spoločnosti na konci 

19.st, boj národov za národné a sociálne práva, všeobecné volebné právo  

REG.V - regionálna výchova – boj Slovákov za svoje národné práva, Matica slovenská, 

historické pamiatky a múzeá v okolí, historické pramene z regiónu  

TVP – tvorba projektov a prezentačné zručnosti – Umelci 19.- 20. storočia , referáty na 

vybranú tému, historické rozcvičky, tvorba karikatúr  

 

5. Metódy a formy práce  

Kognitívne metódy výučby sú systémom uvedomelých a cieľavedomých pôsobení učiteľa, 

ktorými riadi poznávaciu a praktickú činnosť študentov zameranú na dosiahnutie cieľov 

výučby.  

Výkladovo - ilustratívna metóda ( metóda osvojovania poznatkov hotovým informovaním)  

Reproduktívna metóda (metóda osvojovania skúseností zo spôsobov činnosti 

napodobovaním).  

Tradičné vyučovanie - je charakterizované hlavne tým, ţe na vyučovacích hodinách sa 

vyuţíva predovšetkým výkladovo-ilustratívna a reproduktívna metóda.  

Problémové vyučovanie - vyuţíva predovšetkým metódy problémového výkladu, heuristickú 

a výskumnú.  

Metóda problémového výkladu ( metóda osvojovania poznatkov zdôvodňovaným 

informovaním).  

Heuristická metóda ( metóda osvojovania skúseností z tvorivej činnosti etapovitým riešením 

problému  

Výskumná metóda ( metóda osvojovania skúseností z tvorivej činnosti samostatným 

riešením problému).  

Dialóg a diskusia prebiehajú vo väčšej alebo menšej skupine. Učiteľ sa tejto aktivity môţe 

zúčastňovať ako diskutujúci alebo facilitátor.  

Inscenačné metódy ( metódy hrania rol ) - spočívajú v simulácií stanovených situácií, keď 

sa riešenie realizuje prostredníctvom hrania rol.  



Brainstorming ( burza dobrých nápadov ) - kladie dôraz na čo najrýchlejšie zhromaţdenie 

a zapísanie nápadov, námetov, informácií. Cieľom je vyprodukovať čo najviac myšlienok v 

minimálnom čase.  

Zážitkové metódy – vytváranie záţitku, emocionálne preţívanie skutočnej situácie na 

vlastnej koţi. Takýto spôsob učenia vedie často k silným záţitkom a spontánnemu učeniu sa. 

 

Formy 

Frontálna práca ( učiteľ pracuje súčasne s celou triedou, pôsobí na všetkých študentov, napr. 

pri výklade, zadávaní úloh, hromadných previerkach),  

Individuálna práca ( učiteľ je v interakcii len s jedným študentom, ktorý pracuje samostatne, 

napr. pri ústnom skúšaní, riešení príkladov, osvojovaní si určitej zručnosti),  

Skupinová práca ( učiteľ je v interakcii so skupinou, v ktorej študenti spoločne pracujú na 

určitej úlohe, napr. v rámci cvičenia robia experiment, riešia zloţitejšie úlohy, vypracovávajú 

určitý produkt materiálnej, či nemateriálnej povahy) Pri tejto sociálnej forme výučby je 

základnou podmienkou interakcia medzi študentmi. Pôsobenie učiteľa sa dostáva do úzadia a 

má poradnú, kontrolnú a korekčnú funkciu. Skupinová práca môţe byť diferencovaná a 

nediferencovaná. V tradičnej škole je najmenej častá skupinová práca. Pritom v nej 

obsiahnuté prvky spolupráce pôsobia zmierňujúco na individualistický charakter práce 

študentov, ktorý môţe viesť k ich nadmernej súťaţivosti.  

Projektové vyučovanie - realizácia projektovej formy vyučovania na hodinách nie je pevne 

stanovená, a preto ani neobmedzuje učiteľa v jeho tvorivosti a spôsoboch realizácie 

vyučovacej hodiny, vyuţíva medzipredmetové vzťahy, stiera hranice medzi jednotlivými 

predmetmi. Primárnym cieľom projektového vyučovania je aktívne zapojiť ţiakov do 

poznávacieho procesu.  

m študentom.  

Integrované tematické vyučovanie (ITV) - predstavuje komplexný program, ktorý v sebe 

integruje všetky princípy efektívneho učenia.  

Párové vyučovanie – výučba v dvojiciach, úlohy sa zadávajú dvojici, páru ţiakov. 

Informačný okruh sa rozširuje o väzbu ţiak – ţiak a posilňujú sa prvky spolupráce.  

Tímové vyučovanie – zabezpečuje tím učiteľov s vnútornou deľbou práce a špecializáciou, 

ţiaci sú zoskupovaní do niekoľkých rôzne veľkých skupín, učebná činnosť ţiakov i 

vyučovacia činnosť učiteľa je prispôsobená špecializácii učiteľa a veľkosti skupiny, podľa 

týchto poţiadaviek prebieha výučba v rôzne veľkých učebniach, tomu sa prispôsobuje čas a 

rozvrh vyučovania.  



Programované vyučovanie – ţiak svoju činnosť riadi sám pomocou naprogramovaného 

učiva, odlišné je usporiadanie učebnej látky, ţiak má individuálne tempo výučby.  

Individuálne vyučovanie - je povaţované za najstaršiu organizačnú formu vyučovania, 

riadiaci systém predstavuje jeden učiteľ, ktorý vyučuje, respektíve riadi činnosť vţdy iba 

jednotlivých ţiakov. Ţiaci sa zhromaţďujú spravidla v jednej miestnosti, pričom kaţdý ţiak 

pracuje individuálne, vzájomne nespolupracujú. Sú rôzneho veku, na rôznej vedomostnej 

úrovni a rôzny je aj ich počet. Učivo je stanovené pre kaţdého ţiaka zvlášť, ţiadne spoločné 

učebnice, ani úlohy, či zadania. Čas vyučovania je časovo neobmedzený. Nie je presne určený 

v časových jednotkách v priebehu dňa ani roka. Rozmiestnenie ţiakov a vecných prostriedkov 

je voľné a nie je presne určené.  

Vyučovacia hodina – riadiaci systém predstavuje jeden učiteľ, ktorý vyučuje – riadi učebnú 

činnosť celej skupiny ţiakov naraz, vyučuje “hromadne”. Učiteľ má vedúcu úlohu, ktorá sa 

neskôr presúva čiastočne na ţiaka.  

Exkurzie - rozumieme nimi dočasné prenesenie vyučovacieho procesu z prostredia triedy do 

reálneho prostredia.  

Výlety sú organizačné jednotky vyučovania, ktoré sa spravidla uskutočňujú v prírodnom 

prostredí. Podnikajú sa mimo priestor školy a obce, najčastejšie ku koncu školského roka. Sú 

najmenej celodenné. Pri ich realizácii je nutné zabezpečiť bezpečnosť, dopravu ubytovanie, 

stravu.  

Vychádzky sú kratšie a menej náročné ako exkurzie a výlety. Majú rekreačný ráz. 

Uskutočňujú sa v okolí školy a v blízkej prírode.  

Besedy a organizované rozhovory - sú organizačné jednotky, ktoré sa realizujú priamym 

rozhovorom pedagóga so ţiakmi alebo formou besedy ţiakov s pozvaným hosťom o 

aktuálnych problémoch. Besedu a organizovaný rozhovor treba primerane vopred pripraviť.  

Súťaže , olympiády a kvízy - prispievajú k uspokojeniu základnej potreby človeka, akou je 

potreba uplatniť sa. Väčšinou sa jedná o jednorazové akcie, ale môţu byť i dlhodobé. 

Usporadúvajú sa v športe, môţu byť vedomostné i kultúrne. 

 

6.Učebné zdroje 

Učebnica - Dejepis pre 5.ročník ZŠ /M. Miháliková, M. Tonková/, SPN 2015.  

Učebnica – Dejepis pre 6. ročník ZŠ /B. Krasnovský, M. Miháliková, M. Tonková/, SPN  

2013  

Učebnica – Dejepis pre 7. ročník ZŠ /J. Lukačka, M. Tonková, Ľ.Kačírek, S. Hanová/ SPN  

2017  



Učebnica – Dejepis pre 8. ročník ZŠ /M. Bednárová, B. Krasnovský, B. Ulrichová/,  

Matica slovenská 2011 

 

7. Hodnotenie predmetu 

Vyučovací predmet dejepis budeme v 5. - 8. ročníku vyučovať podľa Inovovaného školského 

vzdelávacieho programu, hodnotenie predmetu - klasifikácia známkou. 


