
Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace, Školní vzdělávací program 

306 

 

Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 uvede konkrétní příklady důležitosti 

a potřebnosti dějepisných poznatků 

 uvede příklady zdrojů informací 

o minulosti; pojmenuje instituce, kde 

jsou tyto zdroje shromažďovány 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci 

ČLOVĚK V DĚJINÁCH  

 význam zkoumání dějin, získávání 

informací o dějinách; historické 

prameny  

 

 otevřená komunikace – úrovně 

komunikace, zásady verbální 

komunikace, komunikační chyby, 

dialog, komunikace ve ztížených 

podmínkách 

 aktivní naslouchání – cíle, 

výhody, zásady, způsob a nácvik 

aktivního naslouchání 

6. 

 křížovka 

prospekty hradů a zámků 

ukázky starých listin  

VL 

 

 orientuje se na časové ose a v historické 

mapě, řadí hlavní historické epochy 

v chronologickém sledu 

 historický čas a prostor  Dějepisný atlas a mapa, časová 

přímka, 

křížovka, L:Tak žil starý Řím 

VL, Z 

 charakterizuje život pravěkých sběračů 

a lovců, jejich materiální a duchovní 

kulturu 

 objasní význam zemědělství, dobytkářství 

a zpracování kovů pro lidskou 

společnost 

 uvede příklady archeologických kultur 

na našem území 

 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI 

 člověk a lidská společnost 

v pravěku 

 

 úcta k lidské osobě – lidská práva, 

zdroje lidských práv, svoboda, 

rovnost, potenciality člověka, 

pozitivní hodnocení druhých v 

obtížných situacích, občanská 

zralost 

OSV 

- rozvoj schopností 

poznání 

- mezilidské vztahy 

- kooperace a 

kompetice 

DA + M, obrazy, pracovní listy, 

doplňovačky, křížovky, ukázky 

z literatury, obrysová mapa ČR, 

nákresy, Encyklopedie, video, 

dramatizace 

Projekt: Život v pravěku 

Z, Jč – lit., VV, OV 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 rozpozná souvislost  mezi  přírodními 

podmínkami a vznikem prvních velkých 

zemědělských civilizací 

 uvede nejvýznamnější typy památek, 

které se staly součástí světového 

kulturního dědictví  

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY 

EVROPSKÉ KULTURY 

 nejstarší starověké civilizace 

a jejich kulturní odkazy 

 

 jedinečnost a identita člověka – 

rozvoj sebevědomí, hodnotová 

orientace, rozvoj sebeovládání 

a morálního úsudku, 

selfmanagement, úvahy nad 

mravními zásadami, radost 

a optimizmus v životě 

6. 

EV 

- vztah člověka 

k prostředí 

DA + M, obrazy, pracovní listy, 

doplňovačky, křížovky, obrázky, 

globus, video, Encyklopedie, 

internet, referáty, Bible, Biblické 

příběhy 

Lit., OV, Z, M, F, Př, VV 

PNJ 4, 7 

 demonstruje na konkrétních příkladech 

přínos antické kultury a uvede osobnosti 

antiky důležité pro evropskou civilizaci, 

zrod křesťanství a souvislost 

s judaismem 

 porovná formy vlády a postavení 

společenských skupin v jednotlivých 

státech a vysvětlí podstatu antické 

demokracie 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci  

 antické Řecko a Řím 

 střední Evropa a její styky 

s antickým Středomořím 

 

 fair play – zdravá soutěživost, 

dodržování pravidel hry, asertivita 

a prosociálnost v soutěživých 

situacích, prosociálnost a sport 

VDO 

- občan, občanská 

společnost a stát 

- formy participace 

občanů v politickém 

životě 

- principy demokracie 

jako formy vlády 

DA + M, obrazy, pracovní listy, 

doplňovačky, křížovky, obrázky, 

karty s pojmy, slepé mapy, 

video, Encyklopedie, internet, 

CD – Starověký Řím, Staré 

Řecké báje a pověsti, Čítanky 

k dějinám starověku – Řecko, 

Řím, 

referáty, nástěnka  

Lit, VV, Z, OV 

PNJ 3, 5, 6, 9 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 popíše podstatnou změnu evropské 

situace, která nastala v důsledku 

příchodu nových etnik, christianizace 

a vzniku států 

KŘESŤANSSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ 

EVROPA 

 nový etnický obraz Evropy 

7. 

 DA + M, pracovní texty a 

dokumenty, video – Křesťanství, 

Encyklopedie, 

Z, OV 

PNJ 5 

 porovná základní rysy západoevropské, 

byzantsko-slovanské a islámské kulturní 

oblasti 

 aplikuje postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

 

 utváření států ve 

východoevropském 

a západoevropském kulturním 

okruhu a jejich specifický vývoj 

 islám a islámské říše ovlivňující 

Evropu (Arabové, Turci) 

 

 duchovní rozměr člověka – 

obrana proti sektám, tolerance 

k lidem s jiným světovým názorem, 

informace o různých světonázorech 

MuV 

- lidské vztahy 

- etnický původ 

DA + M, dokumenty a texty, 

obrazy, Encyklopedie, CD – Ve 

stínu mešit, lit. E.Johnson – Za 

časů jeho milosti 

Čj - lit., Z, VV, OV 

 objasní situaci Velkomoravské říše 

a vnitřní vývoj českého státu a postavení 

těchto státních útvarů v evropských 

souvislostech 

 Velká Morava a český stát, jejich 

vnitřní vývoj a postavení v Evropě 

OSV 

- komunikace 

DA + M, dokumenty, texty, 

obrazy, pracovní texty, video, 

referáty, lit.: Jirásek – Staré 

pověsti české, B. Fiala – 

V Rasticově  městě, V. Vančura 

– Obrazy z dějin národa českého, 

Minulost našeho státu 

v dokumentech 

Čj - lit., Z, VV, OV 

PNJ 6 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 vymezí úlohu křesťanství a víry v životě 

středověkého člověka, konflikty mezi 

světskou a církevní mocí, vztah 

křesťanství ke kacířství a jiným 

věroukám 

 aplikuje postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

 křesťanství, papežství, císařství, 

křížové výpravy 

 

 duchovní rozměr člověka – 

obrana proti sektám, tolerance 

k lidem s jiným světovým názorem, 

informace o různých světonázorech 

7. 

 DA + M, dokumenty, texty, 

obrazy, pracovní texty, nákresy, 

Encyklopedie, dějepisné pojmy, 

popis vyobrazení 

Lit: Jak k nám přišla bible 

Z, OV 

 ilustruje postavení jednotlivých vrstev 

středověké společnosti, uvede příklady 

románské a gotické kultury 

 struktura středověké společnosti, 

funkce jednotlivých vrstev 

 kultura středověké společnosti - 

románské a gotické umění 

a vzdělanost 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy 

životního prostředí 

DA + M, nákresy a grafy, 

obrazy, doplňovačky, pracovní 

texty, dokumenty, Encyklopedie, 

referáty 

Lit.: Petiška- Čtení o zámcích a 

městech 

Herout- Slabikář návštěvníků  

památek 

Z, VV 

 vysvětlí znovuobjevení antického ideálu 

člověka, nové myšlenky žádající reformu 

církve včetně reakce církve na tyto 

požadavky 

OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY 

NOVÉ DOBY  

 renesance, humanismus, 

 reformace a jejich šíření Evropou 

 DA + M,křížovky, 

obrazy,Encyklopedie,referáty, 

práce s pojmy,pracovní texty, 

ukázky z literatury,referáty 

Z, OV, VV 



Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace, Školní vzdělávací program 

310 

 

Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 vymezí význam husitské tradice pro 

český politický a kulturní život 

 aplikuje postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

 husitství 

 

 duchovní rozměr člověka – 

obrana proti sektám, tolerance 

k lidem s jiným světovým názorem, 

informace o různých světonázorech 

7. 

OSV 

- kooperace 

a kompetice 

DA + M,křížovky, 

obrazy,Encyklopedie,referáty, 

práce s pojmy,pracovní texty, 

ukázky 

z literatury,referáty,video,lit. 

týkající se husitství –A. Jirásek, 

Jak válčili husité,Minulost 

našeho státu v dokumentech, 

České země v době husitské 

Z, Jč-lit, VV 

PNJ 7, 4 

 popíše a demonstruje průběh 

zámořských objevů, jejich příčiny 

a důsledky 

 aplikuje postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

 zámořské objevy a počátky 

dobývání světa 

 

 ekonomické hodnoty – rozumné 

nakládání s penězi, zájem o otázky 

národního hospodářství, vztah mezi 

ekonomikou a etikou, rozvíjení 

ekonomických ctností – šetrnost, 

podnikavost 

 DA + M,glóbus, 

Encyklopedie, referáty 

Lit.- Černý, Urban-Obrázky z 

dějin zeměpisných 

objevů,Kratochvíl- Objevitelé a 

dobyvatelé,  

Marešová – Lidé, věci, 

dobrodružství 

Bombard – Velcí mořeplavci 

Z 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 objasní postavení českého státu 

v podmínkách  Evropy rozdělené do řady 

mocenských a náboženských center 

a jeho postavení uvnitř habsburské 

monarchie 

 objasní příčiny a důsledky vzniku 

třicetileté války a posoudí její důsledky 

 na příkladech evropských dějin 

konkretizuje absolutismus, konstituční 

monarchii, parlamentarismus 

 aplikuje postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 český stát a velmoci v 15. - 18. 

století  

 

 duchovní rozměr člověka – 

obrana proti sektám, tolerance 

k lidem s jiným světovým názorem, 

informace o různých světonázorech 

7. 

OSV 

- řešení problémů 

a rozhodovací 

dovednosti 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

- jsme Evropané 

DA + M, dokumenty,pracovní 

texty, pojmy, křížovky, video, 

referáty, Encyklopedie, Slovník 

cizích slov,  

Lit.:Galandauer – Osud trůnu 

habsburského, Morton – Dějiny 

Anglie, Komenský – Všeobecná 

rozprava o nápravě věcí lidských, 

Borovička – Atentáty,které měly 

změnit svět 

JČ, VV, Z, OV 

PNJ 10 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, 

politické a kulturní změny ve vybraných 

zemích a u nás, které charakterizují 

modernizaci společnosti 

MODERNIZACE SPOLEČNOSTI  

 industrializace a její důsledky pro 

společnost; sociální otázka 

8. 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy 

životního prostředí 

DA + M, obrázky, pracovní 

texty, doplňovačka, křížovka, 

referáty, 

Encyklopedie, Internet,v ideo 

Lit.:Bartoš.Kovářová, Trapl – 

Osobnosti českých dějin 

Příruční slovník naučný, Kdo je 

kdo 

JČ – lit.,VV, HV, OV, Z, F 

PNJ 1 

 objasní souvislost mezi událostmi  

francouzské revoluce a napoleonských 

válek na jedné straně a rozbitím starých 

společenských struktur v Evropě na 

straně druhé 

 Velká francouzská revoluce 

a napoleonské období, jejich vliv 

na Evropu a svět; vznik USA 

VDO 

- občanská společnost 

a škola 

- občan, občanská 

společnost a stát  

- formy participace 

občanů v politickém 

životě 

- principy demokracie 

jako formy  

DA + M,přiřazování pojmů, 

pracovní listy,referáty, 

Encyklopedie, Svět poznání – 

napoleonské války,americká a 

francouzská revoluce, Lit.-

L.Feuchtwanger – Bláznova 

moudrost, 

A.Selinko - Desirée 

Slovník cizích slov 

Z, OV 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 rozpozná základní znaky jednotlivých 

kulturních stylů a uvede jejich 

představitele a příklady významných 

kulturních památek 

 

 barokní kultura a osvícenství 

8. 

 DA + M, obrazový materiál, 

pojmy, Encyklopedie, video, 

referáty, internet, Slovník 

návštěvníků kulturních památek 

Lit.:České země v době baroka, 

Jirásek – Temno, 

J.Herout - Staletí kolem nás 

J.S.Bach - Varhanní koncert 

Hv, JČ - lit, PŘ, F, OV, VV 

 vysvětlí rozdílné tempo modernizace 

a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí Evropy a světa včetně 

důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost 

vedla 

 aplikuje postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

 kulturní rozrůzněnost doby 

 

 uplatnění komplexní 

prosociálnosti – bída světa, 

informovanost o situaci zemí 

třetího světa, vztah k menšinám, 

využití prosociálnosti 

v multikulturní společnosti, 

pozitivní vztah k diverzitám 

 DA + M, referáty, video, 

Ukázky z děl kritického 

realismu,  

Lit.:J.Herout - Staletí kolem nás 

Z, F, CH, VV, JČ, HV 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 charakterizuje emancipační úsilí 

významných sociálních skupin; uvede 

požadavky formulované ve vybraných 

evropských revolucích 

 nahrazuje agresivní a pasivní chování 

chováním asertivním, neagresivním 

způsobem obhajuje svá práva 

 revoluce 19. století jako prostředek 

řešení politických, sociálních 

a národnostních problémů 

 

 úcta k lidské osobě – lidská práva, 

zdroje lidských práv, svoboda, 

rovnost, potenciality člověka, 

pozitivní hodnocení druhých 

v obtížných situacích, občanská 

zralost 

8. 

VMEGS 

- objevujeme Evropu 

a svět 

DA + M, křížovky, doplňovací 

texty, dokumenty, kvíz, Slovník 

cizích slov, 

Encyklopedie, Svět poznání, 

Lit.:J.Michelet - Francouzská 

revoluce 

A.Klíma - Revoluce 1848 

v českých zemích, M. Efmertová 

– České země 1848 – 1918, M. 

Ivanov – Podivuhodné příběhy, 

F.Gel - Přemožitel neviditelných 

dravců 

Z, OV 

PNJ 6, 10 

 na vybraných příkladech demonstruje 

základní politické proudy 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci  

 

 politické proudy 

(konzervativismus, liberalismus, 

demokratismus, socialismus), 

ústava, politické strany, občanská 

práva 

 

 úcta k lidské osobě – lidská práva, 

zdroje lidských práv, svoboda, 

rovnost, potenciality člověka, 

pozitivní hodnocení druhých 

v obtížných situacích, občanská 

zralost 

OSV 

- kooperace a 

kompetice 

DA + M,Slovník cizích slov, 

Ústava ČR, Kdo byl kdo,internet, 

J.John – Rajský ostrov 

OV, Z  

PNJ 5 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 vysvětlí rozdílné tempo modernizace 

a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje 

jednotlivých částí Evropy a světa včetně 

důsledků, ke kterým tato 

nerovnoměrnost vedla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kulturní rozrůzněnost doby 

8. 

 DA + M, referáty, video, 

Ukázky z děl kritického  

realismu,  

Lit.:J.Herout- Staletí kolem nás 

Z, F, CH, VV, JČ, HV 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

MODERNÍ DOBA 

 charakterizuje soupeření mezi 

velmocemi a vymezí význam kolonií 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci 

 konflikty mezi velmocemi, 

kolonialismus 

 

 úcta k lidské osobě – lidská práva, 

zdroje lidských práv, svoboda, 

rovnost, potenciality člověka, 

pozitivní hodnocení druhých 

v obtížných situacích, občanská 

zralost 

 uplatnění komplexní 

prosociálnosti – bída světa, 

informovanost o situaci zemí 

třetího světa, vztah k menšinám, 

využití prosociálnosti 

v multikulturní společnosti, 

pozitivní vztah k diverzitám 

 

 

 

 

9. 

 DA + M, pracovní texty, časová 

přímka, ukázky z literatury, 

popis karikatury, 

lit: Dějiny evropské civilizace, 2. 

díl 

Z,OV 

PNJ 2 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 na příkladech demonstruje zneužití 

techniky ve světových válkách a jeho 

důsledky 

 analyzuje etické aspekty různých 

životních situací 

 aplikuje postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

 první světová válka a její politické, 

sociální a kulturní důsledky  

 

 otevřená komunikace – úrovně 

komunikace, zásady verbální 

komunikace, komunikační chyby, 

dialog, komunikace ve ztížených 

podmínkách 

 pozitivní vzory versus pochybné 

idoly – senzibilizace pro 

rozlišování vzorů, vliv reálných 

vzorů, prosociální vzory 

ve veřejném životě, vzory ve 

vlastní rodině, vliv zobrazených 

vzorů a vhodné literární prameny, 

smysl autority, vztah k autoritě 

 podpora pozitivního působení 

televize a medií – nabídka 

pozitivních vzorů v médiích, 

kritický přístup k působení médií, 

eliminace vlivu agrese, zvládání 

agrese, rozlišování mezi realitou 

a pseudorealitou, účinná obrana 

proti manipulaci médii, média 

a volný čas 

9. 

MeV 

- kritické čtení 

a vnímání 

mediálních sdělení 

- interpretace vztahu 

mediálních sdělení 

a reality 

- fungování a vliv 

médií ve společnosti 

DA + M, časová přímka, pojmy, 

referáty, dramatizace /ze Švejka/ 

video, referát, Slovník cizích 

slov, internet 

lit:L. Winter – První světová 

válka, Následník trůnu, Dějiny 

Ruska, E.M.Remarque – Na 

západní frontě klid 

J. Hašek – Dobrý voják Švejk 

Z, OV, JČ-lit. 

PNJ 2 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 posoudí postavení rozvojových zemí  rozpad koloniálního systému, 

mimoevropský svět 

9. 

 DA + M, pracovní texty, 

novinové články, internet, 

lit.:L.Collins,D.Lapierr – 

O půlnoci přijde svoboda, 

Dějiny 20.st., Svět poznání 

Z, OV 

PNJ 3, 7 

 rozpozná klady a nedostatky 

demokratických systémů 

 analyzuje etické aspekty různých 

životních situací 

 aplikuje postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

 nové politické uspořádání Evropy 

a úloha USA ve světě; vznik ČSR, 

její hospodářsko- politický vývoj, 

sociální a národnostní problémy 

 

 uplatnění komplexní 

prosociálnosti – bída světa, 

informovanost o situaci zemí 

třetího světa, vztah k menšinám, 

využití prosociálnosti 

v multikulturní společnosti, 

pozitivní vztah k diverzitám 

 

 

 DA + M, referáty, pracovní 

texty, video, Encyklopedie,  

Internet, ukázky z dokumentů,  

Dok.: Provolání Národního 

výboru Československa 

o samostatnosti čsl. Státu 

lit.: Olivová – Dějiny první 

republiky 1918 – 1920, 

J. Galandauer – Vznik 

československé republiky, 

Moravcová, Bělina, Pečenka – 

Kapitoly z dějin mezinárodních 

vztahů 1914 – 1941 

Křižovatky 20. st., Slovo 

k historii, Borovička – Atentáty, 

které měly změnit svět 

Z, OV 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 charakterizuje jednotlivé totalitní 

systémy, příčiny jejich nastolení v širších 

ekonomických a politických souvislostech 

a důsledky jejich existence pro svět; 

rozpozná destruktivní sílu totalitarismu 

a vypjatého nacionalismu 

 na příkladech vyloží antisemitismus, 

rasismus a jejich nepřijatelnost 

z hlediska lidských práv 

 aplikuje postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

 mezinárodně politická 

a hospodářská situace 

ve 20. a 30. letech; totalitní 

systémy -komunismus, fašismus, 

nacismus - důsledky pro ČSR 

a svět 

 

 uplatnění komplexní 

prosociálnosti – bída světa, 

informovanost o situaci zemí 

třetího světa, vztah k menšinám, 

využití prosociálnosti 

v multikulturní společnosti, 

pozitivní vztah k diverzitám 

 

 

 

 

 

9. 

MuV 

- multikulturalita 

- princip sociálního 

smíru a solidarity 

DA + M, referáty, pracovní 

texty, doplňovačka, Internet, 

Encyklopedie, Svět poznání, 

Slovník cizích slov, Příruční 

slovník naučný 

Lit.:M.Hughes, Ch.Mann – 

Hitlerovo Německo, dok. 

Mnichovská dohoda, 

Olivová – Československé dějiny 

1919 – 1939 

Z, OV 

PNJ 6 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 zhodnotí postavení ČSR v evropských 

souvislostech a její vnitřní sociální, 

politické, hospodářské a kulturní 

prostředí 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 rozlišuje manipulační působení médií 

a identifikuje se s pozitivními 

prosociálními vzory 

 

 2. Světová válka, holocaust; situace 

v našich zemích, domácí 

a zahraniční odboj; politické, 

mocenské a ekonomické důsledky 

války 

 

 úcta k lidské osobě – lidská práva, 

zdroje lidských práv, svoboda, 

rovnost, potenciality člověka, 

pozitivní hodnocení druhých 

v obtížných situacích, občanská 

zralost 

 jedinečnost a identita člověka – 

rozvoj sebevědomí, hodnotová 

orientace, rozvoj sebeovládání 

a morálního úsudku, 

selfmanagement, úvahy nad 

mravními zásadami, radost 

a optimizmus v životě 

 pozitivní vzory versus pochybné 

idoly – senzibilizace pro 

rozlišování vzorů, vliv reálných 

vzorů, prosociální vzory ve 

veřejném životě, vzory ve vlastní 

rodině, vliv zobrazených vzorů 

a vhodné literární prameny, smysl 

autority, vztah k autoritě 

9. 

 DA + M, pracovní texty, 

obrazové přílohy,srovnávací 

tabulky, 

referáty,video,internet, Slovník 

cizích slov,Encyklopedie, lit.: uk. 

– vzpomínky našich letců,    

A.Hess – Byli jsme v bitvě 

o Anglii, Dlouhý – Dr. Emil 

Hácha, J. Pavlíček –

Bezprostřední výsledky a 

důsledky 2.světové války, 

Holokaust 

Dr. T. Pavlica – Čsl. Vojenský 

odboj na  

Západě v letech 2. sv. války 

Z, OV, JČ - lit 

PNJ 10 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT 

 vysvětlí příčiny a důsledky vzniku 

bipolárního světa; uvede příklady 

střetávání obou bloků 

 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské 

a politické důvody euroatlantické 

hospodářské a vojenské spolupráce 

 studená válka, rozdělení světa do 

vojenských bloků 

reprezentovaných supervelmocemi; 

politické, hospodářské, sociální 

a ideologické soupeření 

 vnitřní situace v zemích 

východního bloku (na vybraných 

příkladech srovnání 

s charakteristikou západních zemí) 

 Československo od únorového 

převratu do roku 1989, vznik ČR 

9. 

 DA + M, pracovní texty, 

referáty,případně medailony 

významných osobností, Slovník 

cizích slov,Encyklopedie, Svět 

poznání 

Dok. – projev Churchilla ve 

Fultonu 

lit.: B. Plechanovová, J. Fiedler – 

Kapitoly z dějin mezinárodních 

vztahů 1941 – 1945, Dějiny 20. 

století, Dějiny evropské 

civilizace 2. díl, J. Richter – 

Pátek 17. listopadu, Kronika 

sametové revoluce1., 2. 

Z, OV 

PNJ 10 

 posoudí postavení rozvojových zemí 

 aplikuje postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

 rozpad koloniálního sytému, 

mimoevropský svět 

 

 uplatnění komplexní 

prosociálnosti – bída světa, 

informovanost o situaci zemí 

třetího světa, vztah k menšinám, 

využití prosociálnosti 

v multikulturní společnosti, 

pozitivní vztah k diverzitám 

 DA + M, pracovní texty, 

novinové články, internet 

Lit.: L. Collins, D. Lapierr – 

O půlnoci přijde svoboda, Dějiny 

20. stol., Svět poznání 

Z, OV 

PNJ 3, 7 

 



Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace, Školní vzdělávací program 

322 

 

Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a společnost Dějepis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 prokáže základní orientaci v problémech 

současného světa 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 problémy současnosti 

 věda, technika a vzdělání jako 

faktory vývoje; sport a zábava 

 obrana před manipulací - 

asertivní techniky – manipulace, 

vysvětlení a nácvik jednotlivých 

asertivních technik 

 fair play – zdravá soutěživost, 

dodržování pravidel hry, asertivita 

a prosociálnost v soutěživých 

situacích, prosociálnost a sport 

9. 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy 

životního prostředí 

- vztah člověka 

k prostředí 

DA + M, novinové články, 

referáty, internet, Svět poznání 

Z, OV, TV, PŘ, F, CH 

 

 


