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DEJEPIS – UČEBNÉ OSNOVY 

 

 

 

 

Charakteristika predmetu dejepis 

 Dejepis je samostatným predmetom a spolu s humánnou zložkou zemepisu 

a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Spolu 

s nimi predstavuje  jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Pomocou 

vyučovania dejepisu sa žiaci oboznamujú  s  vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska 

aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy 

života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach. Postupne si osvojujú kultúru 

spoločenskej komunikácie a  demokratické spôsoby svojho konania.  

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka a uchovanie 

kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, 

regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Ide predovšetkým 

Názov predmetu DEJEPIS 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne.  

Názov ŠVP  ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Ročník siedmy 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Názov predmetu DEJEPIS 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne.  

Názov ŠVP  ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Ročník ôsmy 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Názov predmetu DEJEPIS 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne.  

Názov ŠVP  ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Ročník deviaty 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
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o 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. Dejepis na základnej škole kladie dôraz najmä na dejiny 19. a 20. 

storočia, v  ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov 

i problémov.  

Vyučovanie dejepisu vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu 

vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia. Pritom rezonuje i úcta k iným 

národom a etnikám, rovnako tak rešpektuje kultúrne a iné odlišností  ľudí, rôznych skupín 

a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. 

Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.  

  

Ciele predmetu 

            Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných 

predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu 

získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, 

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 považuje za integrálnu súčasť 

didaktického systému  výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách. 

 Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je 

prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov 

v hotovej podobe prevažne 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 spolužiakmi v kooperatívnom učení. 
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Obsah vzdelávania : 

Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať : 

 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 priestorovo 

- 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  získajú základné informácie ako:  

 vyhľadávať relevantné informácie 

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

kombinovaných 



4 
 

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

časopisov, webových stránok 

- z populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie 

 

 využívať tieto informácie a verifikovať ich hodnoty 

- vo vyberaní informácií 

- v organizovaní informácií 

- v porovnávaní informácií 

- v rozlišovaní informácií 

- v zaraďovaní informácií. 

- v kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 

 

 štruktúrovať výsledky, výstupy a potvrdenia vybraného postupu 

 

- v  zoradení výsledkov rozpoznaní podstatného od nepodstatného  

- integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca 

- vyhodnocovaní správnosti postupu  

- tvorbe súboru vlastných prác 

 

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

konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu 

v podobe systematizovaného výkonového štandardu. 

 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

Dejepisné vyučovanie na základnej škole vychádza z tendencie umožniť žiakom získať 

kompetencie, ktoré im vytvoria podmienky na aktívny prístup k pátraniu a skúmaniu 

minulosti.  Získané spôsobilosti umožnia žiakom vyhľadávať a pátrať, pýtať sa na jednotlivé 

historické javy a procesy a tým spôsobom nepristupovať k histórii len ako k uzavretej 

minulosti.  
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V procese rozvíjania špecifických predmetových cieľov žiakov najvýznamnejším faktorom  je 

učiteľ. Od toho ako vyučuje dejepis a ako vníma svoju úlohu na vyučovacej hodine závisí aj 

kvalita rozvíjania uvedených cieľov. Poslaním učiteľa dejepisu je prekonať transmisívnu 

výučbu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov prevažne vysvetľujúcimi metódami. 

Učiteľ je ten, ktorý má na hodinách dejepisu  aplikovať postupy a metódy, ktoré kladú dôraz 

na aktívny prístup žiakov v procese hľadania, objavovania a vytvárania poznatkov 

z uplynulých období. Je to proces v ktorom sa má uplatniť žiakova vlastná činnosť, ktorá 

môže byť individuálna alebo kolektívna ( kooperatívna ) a ktorá v súlade so skúsenosťami 

a pod vedením učiteľa žiakom umožní získanie nových poznatkov ale zároveň aj radosť 

z procesu poznávania. Má vytvárať možnosti na prácu v malých vzájomne prepojených 

skupinách ako aj priestor na diskusiu v rámci celej triedy. Učiteľ je ten subjekt vo vyučovaní, 

ktorý musí zabezpečiť historický materiál a doniesť ho na hodinu dejepisu,  umožniť žiakom 

prístup k rôznym dôkazovým materiálom  alebo informovať žiakov o tom, kde priliehavý 

historický materiál je možné nájsť. 

 Okrem učebníc významným prostriedkom na realizáciu vyučovania dejepisu je súbor 

primeraných školských historických prameňov, historické mapy ako aj iné názorné učebné 

prostriedky ( vystrihnuté články z novín a časopisov, karikatúry, grafy a pod ). 

Moderne vyučovať dejepis nie je možné bez používania počítača a internetu. Z internetu žiaci 

môžu získať rôzne informácie z dejepisnou problematikou. V tomto procese je veľmi 

významná úloha učiteľa, ktorý by mal byť skôr príjemným radcom a usmerňovateľom než 

prísnym a neoblomným  „staromódnym“ učiteľom.   

Za zmysluplné a efektívne vyučovanie dejepisu považujeme také vyučovanie, ktoré 

zabezpečí:  

 chronologické preberanie učiva  

 synchrónne vyučovanie svetových a národných dejín 

 adekvátny dôraz na národné dejiny  

 návštevu múzeí, galérií a realizáciu primeraných exkurzií  

 vyučovanie regionálnych dejín. 

 

Vo vyučovaní dejepisu využívať poznatky, ktoré žiaci získajú z vyučovacích predmetov 

vlastiveda, geografia, občiansky výchova, slovenský jazyk a využívať aj prierezové témy.  
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Formy práce 

 

Vo výchovno-vzdelávacom procese používať individuálnu aj skupinovú prácu žiakov 

zvlášť pri tvorbe a realizácii projektov.  

Odporúčané metodické formy a metódy:  práca s učebnicou, práca s dejepisnou mapou 

a atlasom, analytické čítanie, riadený rozhovor, dialóg, diskusia, problémová metóda, 

videoprojekcia, integrované tematické vyučovanie, brainstorming, situačné a inscenačné 

metódy, rolové hry, dramatizácia, práca s historickým prameňmi, práca s hmotnými 

prameňmi a ukážkami a i. 

 

Učebné zdroje 

 

Učebnice : 

LUKAČKA, J. a kol. : Dejepis pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011. ISBN 978-80-10-02061-4 

BEDNÁROVÁ, M. a kol.: Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011. ISBN 978-80-8115-043-4 

KOVÁČ, D. a kol.:  Dejepis pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným 

štúdiom. SPN, Bratislava, 2012. ISBN 978-80-8120-189-9 

Odborné časopisy – História, Historická revue 

Encyklopedická literatúra 

Internet 

 

 

 

 

Hodnotenie 

 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách v každom vzdelávacom výstupe. Cieľom 

hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú 

problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je 

tiež povzbudenie do ďalšej práce. 
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Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, 

písomné práce po jednotlivých tematických celkoch, 2 projekty a prístup žiaka k 

vyučovaciemu predmetu (2x počas školského roka). Pod prístupom žiaka k vyučovaciemu 

predmetu rozumieme: nosenie a úpravu pomôcok, vypracovanie domácich úloh a cvičení, 

aktivitu na hodinách. 

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a 

klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu – 

Metodický pokyn č. 22/2011- 1. máj 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 
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Rozpis učiva pre predmet dejepis Ročník: siedmy, 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

 

 

 

Tematický celok   Obsahový štandard Výkonový štandard - výstup Prierez. 

téma 

 Téma Pojmy Spôsobilosti  

Predkovia Slovákov 

v Karpatskej kotline  

(6) 

Príchod Slovanov pravlasť, migrácia Žiaci sú schopní:  

-  opísať  pravlasť Slovanov  

-  uviesť  dôvody sťahovania Slovanov  

-  na historickej mape ukázať územia na ktoré sa 

Slovania nasťahovali   

-  vymenovať západných,  južných  a východných 

Slovanov   

-  identifikovať vzťahy medzi Slovanmi a Avarmi  

-  uviesť príčiny vzniku Samovej ríše  

-  zdôvodniť význam Samovej ríše 

MUV 

ENV 

DOV 

TBZ 

FIG 

RLK 

 Samova ríša Samo 

 Veľká Morava kresťanské misie  

Pribina, Rastislav, Svätopluk 

Žiaci vedia:   

-   uviesť dôvody na vznik Veľkomoravskej ríše  

- opísať vznik Nitrianskeho kniežatstva   

- vysvetliť význam Veľkomoravskej ríše  

- zhodnotiť prínos  Cyrila a Metoda pre  rozvoj našej 

kultúry a štátnosti 

 - opísať Veľkomoravskú ríšu  počas  panovania 

Rastislava a Svätopluka    

 - opísať kultúru vo Veľkomoravskej ríši  

- opísať  vzdelanosť vo  Veľkomoravskej ríši     

- ukázať na historickej mape rozmach 

Veľkomoravskej ríše   

- nakresliť obydlie z doby Veľkomoravskej ríše   

- rozpoznať zbraň a výstroj vojakov z obdobia  

Veľkomoravskej ríše 

 Misia Konštantína a 

Metoda 

Cyril a Metod 

 Kultúrny prínos Veľkej 

Moravy 

Kultúra, vzdelanosť, obydlia, zbrane 

 Opakovanie 

Projekt – Veľká 

Morava 

 

Slováci v Uhorskom 

kráľovstve 

(10) 

Vznik Uhorského 

kráľovstva 

dynastie,  

Štefan I. 

Žiaci vedia:   

- vysvetliť vznik Uhorského kráľovstva 

- uviesť  prínos predkov Slovákov pri vzniku 

Uhorského kráľovstva  

 

MUV 

OSR 

ENV  Nitrianske údelné Postavenie Nitry, začlenenie územia dnešného 
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vojvodstvo Slovenska do Uhorského kráľovstva - zhodnotiť vládu Štefana 1.   

- zhodnotiť význam Nitrianskeho vojvodstva 

-  analyzovať Zlatú bulu Ondreja II.  

- vysvetliť, prečo dochádzalo v Uhorsku  k 

neustálemu boju o trón  

- analyzovať a zhodnotiť spôsob života vo 

vrcholnom  stredoveku a dnes  

-  zdôvodniť hospodársky rozkvet za vlády Karola 

Róberta  

- zhodnotiť význam vnútornej a zahraničnej politiky 

Ľudovíta I. a Žigmunda Luxemburského  

- opísať vládu Mateja Korvína  

- opísať kultúru v Uhorsku vo vrcholnom 

stredoveku,   

- nájsť  obrazový materiál z gotickej cesty 

- ukázať na historickej mape Uhorské kráľovstvo  

- napísať krátky životopis vybraného  panovníka 

Uhorska 

- zhodnotiť význam banských miest na  Slovensku   

- do slepej mapy nakresliť banské mestá ležiace na 

území Slovenska   

- napísať krátky text o živote baníkov  

 

RLK  Ondrej II. Zlatá bula 

 Tatársky vpád Tatári v Uhorsku 

 Matúš Čák Trenčiansky oligarchovia 

 Rozvoj baníctva v 

Uhorsku 

Hospodársky rozkvet 

 Žigmund Luxemburský cisár 

 Matej Korvín Čierny pluk, havran v erbe 

 Opakovanie  

 Projekt Uhorsko v 11.-15.st. 

Obrazy novovekého sveta 

(8) 

Talianske mestské štáty humanizmus, renesancia 

 

Žiaci sú schopní:  

- uviesť podstatné znaky úpadku stredovekej 

spoločnosti 

- charakterizovať humanizmus   

- vysvetliť podstatu  renesancie  

- zhodnotiť význam kníhtlače      

- napísať krátku esej o význame písaného slova 

 

MUV  

OSR 

DOV  

TBZ  

FIG 

OŽO 

 Osobnosti humanizmu 

a renesancie 

Mikuláš Kopernik  

Leonardo da Vinci 

Ján Gutenberg 

 Objaviteľské cesty karavela 

objavenie Ameriky  

(Krištof Kolumbus) 

oboplávanie zemegule 

(F. Magalhaes) 

kolonializmus 

- rozlíšiť pojmy objavitelia  a dobyvatelia  

- uviesť príčiny zámorských objavov  

- posúdiť dôsledky zámorských objavov  

- zhodnotiť význam zámorského obchodu  

- zakresliť do obrysovej mapy smery objavných 

plavieb  

- vysvetliť pojem kolonializmus  

 Dobyvačné výpravy  

 Reformácia 

a rekatolizácia 

Martin Luther  

Ignác z Loyoly 

- opísať príčiny vzniku reformácie   

- analyzovať písomný prameň z problematikou 
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reformácie  

- vysvetliť dôvody protireformácie 

 Zmeny v spoločnosti od cechu k manufaktúre  

mešťan, zámorský obchod  

Žiaci vedia:  

- zdôvodniť  príčiny hospodárskych zmien v 

novoveku  

- porovnať prácu remeselníka v cechu a v 

manufaktúre  

- opísať život mešťana  

- zostaviť správu o spôsobe života remeselníka 

 Osvietenstvo Osvietenský absolutizmus, encyklopédia Žiaci vedia: 

-charakterizovať obdobie osvietenstva 

-zhodnotiť jeho prínos 

 

 Projekt Novovek -vypracovať projekt na ľubovoľnú tému z obdobia 

novoveku 

TBZ 

Habsburská monarchia 

(7) 

Dôsledky bitky pri 

Moháči 

Moháč  

Turci 

  

Žiaci vedia:  

- opísať moháčsku bitku a jej dôsledky  

- objasniť postavenie Slovenska v Habsburskej 

monarchii  

- charakterizovať postavenie Slovenska     

   v susedstve Osmanskej ríše  

MUV 

 Boje v Uhorsku 

v 17.a 18.st. 

Protihabsburské povstania 

Boje s Turkami 

-  uviesť príčiny a dôsledky protihabsburských 

povstaní v Uhorsku 

OSR 

 

ENV 

 

MDV 

 Reformácia v Uhorsku Šírenie reformácie v Uhorsku -vysvetliť ako sa utvárala samostatná evanjelická 

cirkev na Slovensku 

-vysvetliť príčiny a dôsledky rekatolizácie 

 Bratislava Bratislava –  

centrum uhorského kráľovstva 

-  zostaviť obrazový materiál o Bratislave ako 

hlavnom a korunovačnom meste Uhorska 

 Osvietenský 

absolutizmus 

Mária Terézia 

Jozef II.  

-  zhodnotiť význam reforiem Márie Terézie a Jozefa 

II.  

-  charakterizovať osvietenský absolutizmus  

-  prezentovať významné slovenské osobnosti 

napísaním krátkej práce 

 Reformy Márie Terézie 

a Jozefa II. 

reformy 

 Osobnosti Uhorska Matej Bell  

Adam F. Kollár 

Opakovanie 

(2) 

Opakovanie   

 Prezentácia projektov Uhorsko v 16.-18. storočí  
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Rozpis učiva pre predmet dejepis Ročník: ôsmy, 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

 

 

Tematický celok   Obsahový štandard Výkonový štandard - výstup Prierez. téma 

 Téma Pojmy Spôsobilosti  

Európa na ceste k 

moderným 

národom  

(11) 
 

Francúzska 

revolúcia 

Sloboda – rovnosť – bratstvo 

Konštitučná monarchia 

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 

- Nakresliť obrázok Bastily 

- 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 

-porovnať dopravné prostriedky a moderné lode, konský záprah 

a železnice a automobil 

MUV 

 

OSR 

 

ENV 

 

DOV 

 

TBZ 

 

FIG 

RLK 

 Francúzska 

revolúcia 

Republika, jakobíni, direktórium 

 Napoleon 

Bonaparte 

Napoleonské vojny 

Viedenský kongres 

 Rusko v 19.st. Dekabristi, krymská vojna 

 Revolúcie v Európe Roky 1830 a 1848/49 

 Zjednotenie 

Talianska a 

Nemecka 

Cavour, Garibaldi, Bismarck 

 Vznik USA Deklarácia nezávislosti, občianska 

vojna 

 Priemyselná 

revolúcia 

Socializmus, kapitalizmus, objavy a 

vynálezy 

 Kultúra a umenie 

v 19.st. 

Biedermeier, klasicizmus, empír, 

romantizmus, realizmus, 

impresionizmus, secesia 

 Opakovanie opakovanie 

 Projekt, zhrnutie Vznik moderného štátu 

Moderný slovenský Slovenské národné Národ, generácie národovcov, Žiak vie MUV 
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národ (8) hnutie slovenské národné hnutie -vysvetliť proces formovania moderných národov 

-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 

OSR 

DOV 

 

FIG 

FIG 

RLK 

 A. Bernolák a 

spisovná slovenčina 

Bernolákovci, Slovenské učené 

tovarišstvo 

 Slovanská 

vzájomnosť 

Slovanská vzájomnosť, 

československý kmeň 

 Ľ. Štúr a II. 

kodifikácia 

štúrovci 

 Revolúcia 1848/89 

v Uhorsku 

Žiadosti slovenského národa, 

Slovenská národná rada, 

dobrovoľnícke výpravy 

 Od Memoranda 

k Matici slovenskej 

Memorandum slovenského národa, 

Matica slovenská, 3 slovenské 

gymnáziá 

 Opakovanie opakovanie 

 Projekt, zhrnutie Zápas Slovákov 

Rakúsko-Uhorsko 

(4) 

Vznik Rakúsko-

Uhorska 

Dualizmus, národnostný útlak 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 

MUV 

FIG 

 Slováci v Uhorsku Andrej Hlinka, Černová 

 Vysťahovalectvo zo 

Slovenska 

Industrializácia, vysťahovalectvo, 

Slovenská liga 

 Projekt, zhrnutie Život po R-U vyrovnaní 

Prvá svetová vojna 

(9) 

Situácia pred I.sv.v. Balkánske vojny, kolonializmus 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 priebeh 1.svetovej vojny 

-ukázať na mape zmeny, ktoré nastali rozpadom R-U 

-napísať krátku prácu na tému o 1.svetovej vojne 

MUV 

 

 Vznik Dohody a 

Trojspolku 

Trojspolok, Dohoda  

 Život počas vojny Zákopová vojna OSR 

ENV 

OZO 

 

 

 

 

 

 

 

 Priebeh vojny fronty 

 Slovenskí vojaci na 

frontoch 

Fronty, zákopová vojna, výnimočný 

stav  

 Odboj Slovákov a 

Čechov 

Československá národná rada, 

česko-slovenské légie, Pittsburská 

dohoda 

 Vznik ČSR ČSR, Národný výbor, Deklarácia 

slovenského národa, SNR 

 Milan R. Štefánik M.R. Štefánik, T.Q. Masaryk a 
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Tomáš Q. Masaryk ČSR  

  Projekt, zhrnutie Prvá svetová vojna 

Opakovanie 

(1) 

Záverečné zhrnutie 

a hodnotenie 

Upevnenie prebratého učiva Systematizácia vedomostí, upevnenie učiva 
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Rozpis učiva pre predmet dejepis Ročník: deviaty, 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

 

 

Tematický 

celok 

 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

(Žiak pozná/vie/dokáže:) 
Prierezová 

téma 

Prvá svetová 

vojna. (9) 

 

Úvodná hodina konflikt 

príčiny konfliktov 

lokálny a svetový konflikt 

Žiak sa oboznámi s obsahovou náplňou dejepisu v 9.ročníku. 

Zopakovať poznatky nadobudnuté v 8.ročníku, ktoré viedli ku 

konfliktom na začiatku 20.storočia 

OSR 

 Osudné výstrely zo 

Sarajeva 

Trojspolok; Dohoda; sarajevský 

atentát; príčina a zámienka 

vypuknutia 1. SV 

Uviesť príčiny vypuknutia 1. svetovej vojny. Opísať sarajevský atentát 

a zhodnotiť, či to bola príčina alebo zámienka 1.svet. vojny. Uviesť 

dátum  vypuknutia 1. svetovej vojny. 

MUV 

 Svet zachvátený vojnou západný front; východný front; 

plán bleskovej vojny; zákopová 

vojna, separátny mier v Brest-

Litovsku; kapitulácia Nemecka 

Popísať priebeh a koniec prvej svetovej vojny. Opísať boje na 

západnom i východnom fronte. Vysvetliť pojmy blesková a zákopová 

vojna. Uviesť príčiny vstupu USA do vojny.  Zakresliť priebeh 1. SV 

do mapy. 

OSR 

 Ako sa rodil mier Parížska mierová konferencia; 

versailleský mierový systém; 

Rada piatich; Spoločnosť národov 

Vymenovať dôsledky 1. svetovej vojny. Popísať, čo riešila mierová 

konferencia v Paríži. Uviesť dátum ukončenia 1. svetovej vojny. 

FIG,  OSR 

 Svetová vojna a Slováci zázemie, front; propaganda; 

vyhlásenie pasivity; dobrovoľný 

prechod do ruského zajatia 

Opísať a analyzovať, s akými pocitmi prijali Slováci vypuknutie 1. 

svetovej vojny. Uviesť, aké boli pomery na Slovensku v rokoch 1. 

svetovej vojny. 

OSR 

 Slovenský a český 

zahraničný odboj 

odboj; česko-slovenské légie; 

Masaryk, Štefánik, Beneš; Česko-

slovenská národná rada 

Uviesť opodstatnenie slovenského a českého zahraničného odboja. 

Analyzovať Clevelandskú a Pittsburskú dohodu. Vedieť kedy a kde 

vznikla československá národná rada, vymenovať jej troch členov. 

 

MUV 

 Oslobodené Slovensko Československá republika; 

Martinská deklarácia 

Opísať za akých okolností vznikla ČSR zdôrazniť význam vzniku štátu 

pre Slovákov. Uviesť, v čom spočíval význam Martinskej deklarácie. 

Pochopiť, prečo Slováci vytvorili štát s Čechmi. 

MUV 

 Milan Rastislav Štefánik M. R. Štefánik; francúzsky občan; 

generál francúzskej armády; 

minister vojny v česko-slovenskej 

vláde. 

Uviesť podstatné údaje zo života M. R. Štefánika. Na príklade tejto 

osobnosti poukázať na dôležitosť národnej hrdosti. 

 

 

 

OSR 

 Opakovanie Opakovanie a práca s literatúrou Zopakovať a upevniť učivo o 1. svetovej vojne  

Európa 

v medzivojnovo

Nová štáty na mape 

Európy 

právo národov na sebaurčenie; 

demokracia; menšiny 

Vymenovať novovzniknuté štáty v Európe. Charakterizovať 

demokraciu. Uviesť klady i zápory, ktoré môže priniesť spolunažívanie 

MUV 
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m období (9) 

 

obyvateľstva rôznej národnosti v jednom štáte.  

 

 Ako sa Lenin dostal 

k moci. Rusko po 1. SV 

boľševici; Októbrová revolúcia; 

ZSSR; komunizmus 

Charakterizovať revolúciu v Rusku v roku 1917. Opísať diktatúru, 

ktorú nastolil Lenin, a v ktorej pokračoval Stalin. Pochopiť osudy 

miliónov ľudí, ktorí skončili vo vyhnanstve. 

OSR 

 Fašizmus v Taliansku. 

Mussolini a jeho 

čiernoodenci 

Benito Mussolini; fašizmus Vysvetliť príčiny vzniku fašizmu a objasniť pojem fašizmus. 

Charakterizovať osobnosť Mussoliniho v talianskych dejinách. 

FIG 

 Hitlerova diktatúra v 

Nemecku 

Adolf Hitler; nacionálny 

socializmus – nacizmus; 

rasizmus; antisemitizmus 

Uviesť príčiny, politické a sociálne dôsledky veľkej hospodárskej 

krízy. Uviesť, prečo sa za takýchto udalostí k moci dostal Hitler.  

FIG 

 Miľníky vedy a techniky jadrová energia; technický 

pokrok, elektromotor 

Vymenovať vynálezy a vynálezcov medzivojnového obdobia. DOV 

 Zlaté dvadsiate roky životný štýl; film a rozhlas Vedieť ako ovplyvnilo rozhlasové vysielanie život ľudí, prečo mali 

viac voľného času a ako ho využívali. 

MDV 

 Nové cesty umenia a 

architektúry 

dadaizmus;surrealizmus Opísať, akými spôsobmi umelci vyjadrovali zatrpknutosť zo 

skutočného života. Zamyslieť sa, prečo odmietali zobrazovať reálnu 

skutočnosť. 

OSR 

 Ako analyzovať 

fotografiu 

štylizovaná fotografia, 

dokumentárna fotografia; 

retušovanie fotografie 

Vedieť rozdiel medzi štylizovanou a dokumentárnou fotografiou; 

vedieť dôvody retušovania a úprav fotografií; interpretovať fotografiu 

MDV 

 Opakovanie. Písomná 

práca 

prehľad dejín medzivojnového 

obdobia 

Upevniť a zosystematizovať vedomosti o svetových dejinách 

medzivojnového obdobia 

 

Československo 

v medzivojnovo

m období (9) 

 

Slovensko vstupuje do 

česko-slovenského štátu 

Československá republika; 

jednotný československý národ; 

Ministerstvo s plnou mocou pre 

správu Slovenska 

Opísať, aká bola situácia na Slovensku krátko po skončení 1 SV. 

Vedieť, kto predstavoval vládnu moc na Slovensku. Charakterizovať 

Ústavu ČSR a čo z nej vyplývalo pre Slovákov. 

MUV 

 Bratislava – hlavné 

mesto Slovenska 

administratívne a politické 

centrum; rozvoj mesta 

Popísať, v čom spočívali výhody a nevýhody polohy Bratislavy pre 

hlavné mesto. Charakterizovať politický, kultúrny, spoločenský 

a hospodársky život Bratislavy. 

FIG 

 Politický život na 

Slovensku. Slovensko 

hľadá svoju cestu 

demokratický systém, centralisti, 

autonomisti, menšiny 

Zhodnotiť názory jednotlivých politických strán na postavenie 

Slovenska v ČSR. Vysvetliť pojmy autonómia a čechoslovakizmus. 

MUV 

 Hospodárstvo v ČSR. 

Zápas o každodenný 

chlieb 

poľnohospodárstvo a priemysel; 

hospodárska kríza; sociálne 

pomery 

Porovnať hospodárstvo Čiech a Slovenska. Opísať zložitú hospodársku 

situáciu na Slovensku. Poukázať aký vplyv mali hospodárske krízy na 

hospodárstvo ČSR. 

FIG 

 Demokratizácia 

slovenskej spoločnosti. 

demokracia, politické strany, 

všeobecné volebné právo; 

Vymenovať čo priniesla demokratizácia politického života Slovákom. 

Charakterizovať význam spolkov ako škôl demokracie. Poukázať na 

OSR 
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Nepoznaná sloboda odborové organizácie; spolky ich výchovné pôsobenie. 

 Škola – základ života negramotnosť; školstvo; českí 

učitelia; učiteľské ústavy; 

univerzita. 

Charakterizovať štruktúru školstva. Zdôvodniť, prečo na slovenských 

pôsobili českí učitelia, v čom spočíval význam založenia univerzity na 

Slovensku. 

RLK 

 Spoluobčania či 

protivníci? 

národnostné a etické menšiny; 

väčšinový národ; práva menším, 

spolunažívanie 

Vedieť, že územie bývalého Rakúsko-Uhorska bolo po dlhé stáročia 

križovatkou rôznych národov, národností a ich kultúr. Rozobrať, aké 

klady a zápory vyplývali/jú zo spolunažívania obyvateľov rôznej 

národnosti. 

MUV 

 Kultúrny rozlet 

Slovenska 

Maticka Slovenská; SND; 

slovenský film 

Vedieť, akú úlohu zohrala Matica slovenská pre Slovákov. Vymenovať 

úspechy slovenských umelcov a oceniť ich hodnotu. 

MDV 

 Opakovanie prehľad slovenských dejín 

medzivojnového obdobia 

Upevniť a zosystematizovať vedomosti o slovenských dejinách 

medzivojnového obdobia 

 

Druhá svetová 

vojna 

(6) 

Európa – obeť 

diktátorov. Začiatok 2. 

SV 

diktátor; agresor, 2. SV; okupácia Uviesť príčiny 2.svetovej vojny, presný dátum a miesto vypuknutia 

vojny. Opísať okupáciu západnej Európy. 

MUV 

 Život v okupovanej 

Európe 

okupácia; deportácia; holokaust; 

koncentračné tábory 

Vysvetliť pojmy okupácia, deportácia, holokaust. Vymenovať a na 

historickej mape ukázať vyhladzovacie tábory. Pochopiť podstatu 

slobody. 

OSR 

 Veľmoci proti Hitlerovi. 

Hitlerov útok na ZSSR 

obrat vo vojne; útok na ZSSR Chronologicky nadviazať na pakt o neútočení. Opísať a na mape 

ukázať najväčšie bitky 2.svetovej vojny. Vedieť, kedy nastal obrat vo 

vojne. Poukázať na zverstvá vojny. 

OSR 

 Porážka Nemecka a jeho 

spojencov. Koniec 2. SV 

„Veľká trojka“ vylodenie 

v Normandii; Hirošima 

a Nagasaki; kapitulácia 

Určiť význam otvorenia druhého frontu. Vyjadriť nesúhlas s použitím 

atómovej bomby. Analyzovať prácu „Veľkej trojky.“ Uviesť presný 

dátum ukončenia 2.svetovej vojny. 

OSR 

 Ako analyzovať 

karikatúru 

karikatúra;, analýza karikatúry; 

hyperbola; symbol 

Analyzovať karikatúru TBZ 

 Opakovanie prehľad svetových dejín - obdobie 

2. SV 

Upevniť a zosystematizovať vedomosti o svetových dejinách – obdobie 

2. SV 

 

Slovenský štát 

(1939 – 1945) 

(8) 

Mračná nad 

Československom. 

Mníchovská dohoda 

menšinové politické strany; 

mníchovská dohoda 

Opísať situáciu v ČSR po vstupe Hitlera do nemeckej politiky. 

Charakterizovať, prečo sa Československo cítilo ohrozené. Uviesť 

podstatu mníchovskej dohody a vedieť, kedy bola podpísaná. 

 

 Rozbitie Česko-

slovenskej republiky. Od 

autonómie k 

samostatnosti 

autonómia; viedenská arbitráž; 

HSĽS; totalita 

Objasniť, aké dôsledky mala pre Slovensko viedenská arbitráž. Ukázať 

na mape územie Slovenska po viedenskej arbitráži a poľskej okupácii. 

Vedieť, kedy bola vyhlásená slovenská autonómia. 

OSR 

 Vznik nového štátu Slovenský štát; Hitlerov satelit; 

ochranná zmluvu. 

Porozprávať, za akých okolností vznikol slovenský štát. Vysvetliť 

pojem ochranná zmluva. 
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 Nový štát na mape 

Európy 

medzinárodná izolácia; „malá 

vojna“  

Opísať politický a hospodársky systém SR. Uviesť základné 

informácie o zahraničnej politike. Vysvetliť pojem „Malá vojna.“ 

Porovnať vzťahy s Maďarskom a Poľskom. 

FIG 

 Aký bol Slovenský štát. 

Židia v Slovenskom štáte 

totalitný politický systém; 

židovský kódex 

Vysvetliť pojem „riešenie židovskej otázky.“ Opísať osud Židov. 

Poukázať na neetické zaobchádzanie, násilnosti voči nim. 

OSR 

 Život v Slovenskom štáte hospodárstvo slovenského štátu; 

arizácia; arizátor 

Vysvetliť, prečo sa znížila nezamestnanosť zlepšila životná úroveň. 

Vyjadriť pojem arizácia. Vedieť vyjadriť potrebu  úcty ku každému 

človeku 

FIG 

 Slovenské národné 

povstanie 

odboj; Slovenská národná rada; 

okupácia; partizánske oddiely; 

význam SNP 

Charakterizovať domáci a zahraničný odboj. Uviesť, kedy a za akým 

účelom vznikla SNR. Opísať priebeh SNP, jeho centrum a uviesť 

dátum vypuknutia. Ukázať na mape povstalecké územie. Popísať, ako 

sa v súčasnosti uchovávajú tradície SNP. 

RLK 

 Opakovanie prehľad slovenských dejín 1938 - 

11945 

Upevniť a zosystematizovať vedomosti o slovenských dejinách 

v rokoch 1938 - 1945 

 

Svet po 2. SV 

(10) 

Rozdelenie Európy  sovietsky blok; USA; 

Marshallow plán; studená vojna 

Určiť, akým spôsobom sa rozdelila Európa. Opísať podstatu 

Marshallovho  plánu. Vysvetliť pojem „studená vojna.“ 

FIG 

 Na západ od železnej 

opony. Integrácia 

západnej Európy 

 

 

 

integrácia; hospodárska 

spolupráca; Európska rada; OSN; 

NATO 

Uviesť, prečo začali západoeurópske štáty spolupracovať. Vymenovať 

politikov, ktorí viedli zjednocovací proces. 

FIG 

 Na východ od železnej 

opony. Sovietizácia 

východnej Európy 

sovietizácia; RVHP;  riadené 

hospodárstvo Varšavská zmluva 

Opísať proces sovietizácie. Porovnať RVHP a Marshallow plán; 

NATO a Varšavskú zmluvu. 

FIG 

 Koniec kolonializmu kolonializmus; dekolonalizmus, 

rok Afriky 

Vysvetliť pojem dekolonizácia. Ukázať na mape, ktoré krajiny získali 

nezávislosť. 

MUV 

 Rovnováha strachu Chruščov; zbrojenie; karibská 

kríza 

Opísať, ako sa prejavovala studená vojna v praktickom živote ľudí na 

Východe i na Západe. Vysvetliť pojem antikomunistická kampaň. 

Charakterizovať politiku Chruščova. 

OSR 

 Svetlá a tiene civilizácie.  jadrová energia; globalizmus; 

ekumenizmus 

Opísať spôsob používania jadrovej energie. Porozmýšľať nad tým, aké 

by mali byť hodnoty človeka 21.storočia.  

ENV, OZO 

 Umenie a kultúra vo 

svete 

abstrakcionizmus; pop-art Charakterizovať jednotlivé smery, štýly, architektúru, film. MDV 

 Koniec nehybnosti Konferencia v Helsinkách; 

perestrojka; glasnosť;  

Uviesť hlavné myšlienky Helsinskej konferencie. Uvedomiť si význam 

boja za ľudské práva. 

OSR 

 Prezentácia studená vojna Vytvoriť počítačovú prezentáciu; vyhľadávanie informácií 

a obrazových materiálov 

TBZ 
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 Opakovanie Prehľad dejín po roku 1945 Upevniť a zosystematizovať vedomosti o svetových dejinách po roku 

1945 

 

Československo 

za železnou 

oponou. (9) 

Návrat Slovenska do 

obnovenej ČSR 

 

 

 

oslobodenie; obnova demokracie; 

Demokratická strana; 

Komunistická strana 

Ukázať na mape prvé oslobodené územia po vojne. Charakterizovať 

proces obnovenia Československa. 

 

 Pod Stalinovým tieňom. 

Nastolenie totality 

Národný front; voľby 1946; 

februárový prevrat 1948 

Uviesť, ktoré politické strany medzi sebou súperili a prečo. Uviesť 

dôsledky februárového prevratu. 

 

 Sovietizácia 

Československa 

sovietizácia; Československá 

socialistická republika; politické 

procesy 

Vysvetliť postavenie komunistickej strany v štáte. Opísať kruté 

prenasledovanie skutočných či vymyslených odporcov režimu. 

OSR 

 Dve tváre komunistickej 

totality na Slovensku 

industrializácia; kolektivizácia; 

päťročnice 

Určiť, čo bolo cieľom industrializácie a kolektivizácie. Vysvetliť 

pojem päťročný plán. Porovnať životnú úroveň s predchádzajúcim 

obdobím 

FIG 

 Slovenská kultúra 

v podmienkach totality 

socialistický realizmus; totalita Vysvetliť pojem socialistický realizmus. Vymenovať osobnosti 

vtedajšieho života – hercov, spevákov, spisovateľov, športovcov. 

MDV 

 Neúspešný pokus o 

reformu 

Alexander Dubček; pražská jar; 

socializmus s ľudskou tvárou; 

okupácia 1968 

Vysvetliť pojem „socializmus s ľudskou tvárou“ a opísať udalosti, 

ktoré boli spojené s pokusom o zmenu spoločnosti a politických 

hodnôt. Charakterizovať osobnosť A.Dubčeka. Opísať udalosti roka 

1968 

OSR 

 Normalizácia 

Československa. 

Umŕtvená spoločnosť.  

Gustáv Husák; Štátna bezpečnosť; 

normalizácia; Charta 77 

Popísať pojem normalizácia, uviesť ako sa prejavila v hospodárstve 

i v riešení vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi. 

 

 Projekt politické zmeny a dejiny 

každodennosti v rokoch 1945 - 

1989 

Spracovať a prezentovať získané informácie o dejinách a živote vo 

svojom regióne.  Zisťovať informácie od žijúcich pamätníkov, 

z regionálnych publikácií. 

TBZ, RLK 

 Opakovanie prehľad slovenských dejín 1945 - 

1989 

Upevniť a zosystematizovať vedomosti o slovenských dejinách  1945 - 

1989 

 

Dejiny po roku 

1989 (6) 

Prevratný rok 1989 pád komunizmu; obnovenie 

demokracie, nové konflikty 

Popísať priebehy pádu komunistickej diktatúry; príčiny vzniku nových 

konfliktov – vojna v Juhoslávii 

MUV 

 Na ceste k Európskej únii rozširovanie EÚ a NATO  Uviesť dôvody a príčiny politickej a hospodárskej integrácie FIG 

 Na ceste k demokracii a 

samostatnosti 

17. november 1989; nežná 

revolúcia; vznik SR 

Popísať priebeh a príčiny pádu komunistickej diktatúry v ČSSR; vedieť 

charakterizovať podstatu parlamentnej demokracie; uviesť príčiny 

rozpadu spoločného štátu s Čechmi 

OSR 

 Vstup Slovenska do EÚ a 

NATO 

členstvo v EÚ a NATO; 

zavedenie eura 

Vedieť posúdiť výhody a nevýhody európskej integrácie FIG 

 Práca s historickým dokumentárny film Vedieť zachytiť a interpretovať dojmy  MDV 
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prameňom 

 Práca s historickým 

prameňom 

dokumentárny film Vedieť zachytiť a interpretovať dojmy MDV 

 

 

 

 

 

 

Prierezové témy – výchova : MUV- multikultúrna      MDV - mediálna      OSR - osobnostný a sociálny rozvoj      ENV - environmentálna      

DOV - dopravná     OZO - ochrana života a zdravia     TBZ - tvorba a prezent. projektu   RLK – Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra      

FIG – Finančná gramotnosť 


