
1 

 

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou 
PREDMET DEJEPIS 

ROČNÍK deviaty 

TRIEDA IX.A 

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 

ČASOVÝ ROZSAH PREDMETU 3h týždenne / 99 hodín ročne  
 NÁZOV ŠVP ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

STUPEŇ VZDELANIA základné 

VYUČOVACÍ JAZYK slovenský 

VYUČUJÚCI Mgr. A.Csanak 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

   Téma Pojmy Spôsobilosti   

IX. 1.  Úvodná 

hodina 

 Organizačné pokyny. 

Oboznámiť žiakov  s obsahom 

a cieľmi vyučovania dejepisu 

v 9. ročníku 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 2. Opakovanie Opakovanie I. 

svetovej vojny 

atentát 

kapitulácia 

Upevniť a zopakovať učivo 8. 

ročníka 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 3.  Opakovanie 

vzniku ČSR 

Clevalandská 

dohoda 

Pittsburská 

dohoda 

M.R.Štefánik 

Aktivizovať nadobudnuté 

poznatky o vzniku ČSR. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Frontálne opakovanie 

Práca s mapou a časovou 

priamkou 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

 4.  Holokaust holokaust, 

genocída 

Žiaci vedia, čo boli 

koncentračné tábory, 

vyvražďovanie, deportácia 

Židov, tábory smrti, 

Osvienčim 

 

Výchova k ĽP – 

potlačovanie ľudských 

práv 

Multikultúrna výchova – 

boj proti neznášanlivosti, 

rasizmu, xenofóbií 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 

Holokaust- odhalenie 

koncentračných táborov, film 

 5.  Deň obetí 

holokaustu 

a rasového 

násilia 

holokaust, 

genocída, 

 

Žiaci vedia, prečo je 9. 

september dňom holokaustu 

a rasového násilia na 

Slovensku 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 IKT 

 6.  Rasizmus, 

genocída 

rasizmus, 

genocída, 

diktatúra 

Žiaci vedia: 

-čo je rasizmus, genocída a 

diktatúra 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 7. Európa v 

medzivojnov

om období 

Nové štáty na 

mape Európy 

Fínsko, 

Estónsko, 

Lotyšsko, Litva, 

Poľská , 

Rakúska, ČSR 

demokracia, 

diktatúra 

Žiaci vedia: 

-pomocou mapy vymenovať 

vzniknuté nové štáty po 1. 

svetovej vojne  

  

Multikultúrna výchova– 

národnostná tolerancia, 

vplyv migrácie na kultúru 

GEOGRAFIA 

Riadený rozhovor 

Práca s mapou 

 8.  Spoluobčania 

či protivníci? 

nacionalizmus, 

xenofóbia, 

diskriminácia, 

rasizmus, 

šovinizmus 

 

- uviesť klady i zápory, ktoré 

môže priniesť spolunažívanie 

obyvateľstva  rôznej 

národnosti v jednom štáte 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

 9.  Diktatúry v 

Európe  

 

znaky diktatúry 

hospodárska 

kríza 

inflácia 

Žiaci sú schopní: 

- uviesť príčiny, politické a 

sociálne dôsledky veľkej 

hospodárskej krízy.  

- pochopiť súvislosti medzi 

hospodárskou krízou a 

nástupom diktatúr 

Osobný a sociálny 

rozvoj – život jednotlivca 

v krízovom období 

OBN 

Žážitkové učenie –DVD 

Písomná práca v skupinách  
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

X. 10.  Ako sa Lenin 

dostal k moci 

boľševici, 

zvrhnutie cára,  

revolúcia, 

Lenin,  

diktatúra, 

komunizmus 

kolektivizácia 

elektrifikácia 

gulagy 

Žiaci vedia: 

- 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. 

Multikultúrna výchova- 

prelínanie a 

ovplyvňovanie sa rôznych 

kultúr 

Práca s mapou 

Prezentácia 

DVD 

 11.  Komunistická 

diktatúra 

socializmus, 

komunizmus 

Žiaci vedia: 

- charakterizovať politické 

zriadenie socializmus 

a komunizmus, 

chápu rozdiel medzi 

socializmom a komunizmom 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 12.  Stalinistická 

diktatúra 

Žiaci vedia 

opísať Stalinovu 

krutovládu 

Chápu podstatu a prejavy 

stalinistickej diktatúry 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

Kombinované 

 

J.V.Stalin- filmový dokument, 

Stalinova kariéra, 

Stalin – Pravdivý príbeh o muži z  

krve a oceli, DVD 

 13.  Fašizmus v 

Taliansku 

nacionalisti, 

socialisti, fašisti, 

diktátor 

Žiaci poznajú: 

-  príčiny vzniku fašizmu a 

objasnia pojem fašizmus.  

-  osobnosť Mussoliniho v 

talianskych dejinách. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj– diskriminácia, 

útlak 

OBN 

Práca s mapou 

Vysvetľovanie 

Práca s doplňujúcim textom 

 14.  Nacionálny 

socializmus v 

Nemecku 

Wilhelm II., 

Friedrich Ebert, 

nem.republika, 

Národnosocialisti

cká nemecká 

robotnícka 

strana, Adolf 

Hitler,  

KT 

Žiaci vedia: 

- charakterizovať situáciu v 

Nemecku pred II.svet.vojnou, 

nástup Hitlera k moci a 

nastolenie diktatúry 

- vymenovať príčiny a sociálne 

dôsledky veľkej hospodárskej 

krízy. 

NŠFG – hospodárska 

kríza 

Mediálna výchova –

historické udalosti vo 

filme fikcia či skutočnosť 

Riadený rozhovor 

Práca s historickým textom 

DVD 

                                                           

 15.  Nemecká 

diktatúra 

A.Hitler, 

Mein Kampf 

Chápu podstatu a prejavy 

nemeckej, nacistickej, 

hitlerovskej diktatúry 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

Individuálne 

Kombinované 

Hitlerova kariéra, DVD 

Mein Kampf, DVD a youtube 

 16.  Diktatúry 

v medzivojnov

ej Európe 

diktatúry Chápu podobnosť a 

rozdielnosť rôznych diktatur 

v medzivojnovej Európe 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 17.  Míľniky vedy a 

techniky 

Curiovci, Enrico 

Fermi, , plasty, 

inzulín, 

antibiotiká, 

telegraf, telefón, 

automobilový a 

letecký 

priemysel, 

atómová bomba,  

Žiaci poznajú: 

-  vynálezy a vynálezcov 

medzivojnového obdobia a ich 

význam 

Enviromentálna 

výchova - dopad činnosti 

človeka na prírodu 

Dopravná výchova - 

využívanie riek a riečnych 

systémov 

FYZIKA 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 18.  Zlaté 

dvadsiate 

roky? 

černošský blues, 

Billie Holiday, 

džez, charleston, 

šport,rozhlas, 

Žiaci sú schopní: 

- posúdiť  ako ovplyvnilo 

rozhlasové vysielanie život 

ľudí, prečo mali viac voľného 

 Finančná gramotnosť – 

druhy platidiel v Európe 

Rodinná výchova –rodina 

v 20.st. 

Brainstorming 

Prezentácie žiakov 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

film, René Clair, 

Ch. Chaplin, 

OH, dadaizmus, 

surrealizmus 

času a ako ho využívali.  

- opísať spoločnosť a zmeny v 

nej. 

XI. 19.  Hitlerova 

olympiáda 

1. hitlerova 
olympiáda: 
hajlujúca 
židovka, triumf 
čierneho atléta 

Poznajú prejavy rasizmu na 

olympiáde, konanej 

v nacistickom Nemecku 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Film: Jesse Owens - Hitlerova 

olympiáda 

 20.  Nové cesty 

umenia a 

architektúry 

DADA, Tristan 

Tzara, Marcel 

Duchamp, 

surrealizmus, 

Max Ernst, 

Salvador Dali, 

expresionizmus, 

Edvard Munch, 

ruská 

avantgarda, Marc 

Chagall, 

konštruktivizmus 

Žiaci prezentujú: 

-  akými spôsobmi umelci 

vyjadrovali zatrpknutosť zo 

skutočného života.  

- sa zamyšľajú, prečo umelci 

odmietali zobrazovať reálnu 

skutočnosť. 

- poznajú  umelecké smery 

 1. polovice 20. storočia. 

- vedia nájsť potrebný 

obrazový materiál k danej 

téme 

Projekt „Ako dadaisti“ 

Mediálna výchova – 

vplyv médií na človeka 

 

VYV 

Dopravná výchova – 

spôsob prepravy v 

minulosti a súčasnosti 

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti – 

sebahodnotenie a 

hodnotenie ostatných  

Prezentácia, DVD 

Práca s PC 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

 21.  Opakovanie- 

Európa 

v mezivojnovo

m období 

nacionalizmus, 

xenofóbia, 

diskriminácia, 

rasizmus, 

šovinizmus, 

socializmus, 

komunizmus 

 

Žiaci pracujú samostatne s 

využitím nadobudnutých 

vedomostí s dôrazom na 

domáce prostredie.  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 22. Česko- 

Slovensko 

v medzivojno

vom období 

Postavenie 

Slovenska v 

ČSR 

československý 

národ,  

centralizmus, 

právo 

spolčovania, 

sloboda tlače 

Žiaci vedia: 

- opísať, aká bola situácia na 

Slovensku v rokoch 1918-

1919. 

 - poznajú, kto predstavoval 

vládnu moc na Slovensku. 

 - charakterizovať Ústavu ČSR 

a čo z nej vyplývalo pre 

Slovákov. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj – sloboda prejavu 

GEOGRAFIA 

Výklad 

Práca s mapou  

 

 

                                                                                        

 23.  Ústava ČSR 

1920 

ústava Žiaci vedia: 

- opísať vzťah medzi čechmi a 

slovákmi podľa Ústavy z roku 

1920 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

 24.  Podkarpatská 

Rus 

Podkarpatská 

Rus 

Poznajú situáciu v našom 

regióne ohľadom rozdelenia 

obce Slemence 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

 

Hranica- film o rozdelení obce 

Slemence medzi ČSR a ZSSR 

 25.  Bratislava – 

hlavné mesto 

Slovenska 

metropola 

župan 

S. Zoch 

Žiaci zhrnú: 

- v čom spočívali výhody a 

nevýhody polohy Bratislavy 

pre hlavné mesto.  

- politický, kultúrny, 

spoločenský a hospodársky 

život Bratislavy. 

Regionálna výchova – 

náš región počas ČSR 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

 

 26.  Politický život 

na Slovensku 

sloboda tlače, , 

Vavro Šrobár, 

Milan Hodža, 

Ivan Dérer, 

Andrej Hlinka, 

autonómia 

Žiaci sú schopní: 

- zhodnotiť názory jednotlivých 

politických strán na 

postavenie Slovenska v ČSR.  

- vysvetliť pojmy autonómia a 

čechoslovakizmus. 

Mediálna výchova - 

kriticky hodnotiť filmy 

o danom období 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

 

 27.  Hospodárstvo 

v ČSR 

Baťa, Škoda, 

hospodárstvo 

krízy 

pozemková 

reforma 

Žiaci vedia: 

- porovnať hospodárstvo 

Čiech a Slovenska.  

- opísať zložitú hospodársku 

situáciu na Slovensku.  

Enviromentálna 

výchova - životné 

prostredie na vidieku a vo 

veľkomestách 

OBN 

Skupinové vyučovanie 

Práca s mapou  
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

- poukázať aký vplyv mali 

hospodárske krízy na 

hospodárstvo ČSR. 

 

 

 

 

 

28. 

 

 

 

 Zápas 

o každodenný 

chlieb 

hladové doliny, 

nezamestnanosť, 

vysťahovalectvo 

exekútor 

četník 

Žiaci objasnia problémy slov. 

hospodárstva počas svetovej 

hosp. krízy. 

NŠFG - mena v ČSR Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

XII. 29.  Demokratizáci

a slovenskej 

spoločnosti 

parlamentná 

demokracia 

spolky 

odbory 

Žiaci vymenujú, čo priniesla 

demokratizácia politického 

života Slovákom, 

demokratický politický systém, 

politické strany, odborové 

organizácie, parlamentná 

demokracia  

Výchova k ľudským 

právam – práva menšín 

v ČSR 

OBN 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 30.  Škola – základ 

života 

školský systém  

povinná školská 

dochádzka 

UK 

Žiaci poznajú: 

-  štruktúru školstva.  

- dôvody, prečo na 

slovenských pôsobili českí 

učitelia, v čom spočíval 

Osobný a sociálny 

rozvoj – život jednotlivca 

v ČSR, význam vzdelania 

pre život človeka 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

význam založenia univerzity 

na Slovensku. 

problémová metóda 

 

 31.  Národnostné 

zloženie 

Slovenska 

národnostné 

menšiny, 

politické, 

občianske a 

kultúrne práva 

Žiaci majú osvojené: 

-  že územie bývalého 

Rakúsko-Uhorska bolo po 

dlhé stáročia križovatkou 

rôznych národov, národností a 

ich kultúr.  

-  klady a zápory vyplývajúce 

zo spolunažívania obyvateľov 

rôznej národnosti.  

-  postavenie národnostných 

menšín v ČSR so zameraním 

na Slovensko 

Multikultúrna výchova – 

tolerancia voči 

národnostným menšinám 

 

Brianstorming 

 32.  Kultúrny rozlet 

Slovenska 

Matica 

slovenská, DAV, 

Slovenské 

pohľady, SND, 

Frič, Bielik, 

rozhlas 

Suchoň, Ciker, 

Benka, Fulla, 

Kukučín, 

Timrava, 

Hečko, F. Kráľ, 

Ondrejov, 

Jesenský 

Tajovský, Urban, 

D. Jurkovič 

Žiaci vedia: 

- stručne opísať kultúrne 

organizácie a spolky na 

Slovensku.  

- akú úlohu zohrala Matica 

slovenská pre Slovákov.  

- vymenovať úspechy 

slovenských umelcov a oceniť 

ich hodnotu.  

- priblížiť slovenskú kultúru v 

období medzi vojnami.  

Mediálna výchova– 

používanie rôznych médií 

SJL 

HUV 

VYV 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

 33.  Opakovanie- 

Česko- 

Slovensko 

v medzivojnov

om období 

 Majú vedomosti o ČSR 

v medzivojnovom období 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 34. 2. svetová 

vojna 

Európa obeť 

diktátorov 

Hitler, führer, 

Stalin, fašizmus,  

Zmluvy, 

Mussolini 

Žiaci zdôvodnia okupáciu 

západnej Európy 

Multikultúrna výchova – 

národy v Európe 

Vysvetľovanie 

Práca s historickým textom 

 

 35.  Príčiny 

a začiatok 2. 

svetovej vojny 

etapy vojny, 

Molotov-

Ribentrop, čudná 

vojna, letecká 

vojna 

štáty Osi 

Žiaci vedia: 

- uviesť príčiny 2.svetovej 

vojny, presný dátum a miesto 

vypuknutia vojny 

- v chronologickom poradí 

zoradiť štáty napadnuté 

Nemeckom 

Osobný a sociálny 

rozvoj – život jednotlivca 

v počas vojny 

GEOGRAFIA 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 36.  Priebeh 2. 

svetovej vojny 

čudná vojna, 

blesková vojna 

letecká vojna 

Vedia uviesť dátum 

vypuknutia 2. svetovej vojny, 

príčiny napadnutia Poľska, 

leteckej bitky o Anglicko 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

Útok na Poľsko, 

Letecké vojna proti Veľkej 

Británii, DVD 

 37.  Život v 

okupovanej 

Európe 

satelity 

Nemecka, 

gestapo, 

okupácia, geto 

Žiaci vedia: 

- kriticky posúdiť správanie 

Nemecka voči okupovaným 

krajinám, židovskej menšine a 

Rómom 

Rodinná výchova – život 

rodiny vo vojne 

Regionálna výchova – 

náš región počas vojny 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

I. 38.  Konferencia 

vo Wannsee, 

Norimberské 

zákony 

rasistické 

zákony, 

konečné riešenie 

Vedia, kedy , kde prijali nacisti 

zákony proti Židom na ich 

fyzickú likvidáciu 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

Internet 

 39.  Anna 

Franková 

denník Poznajú príbeh a osud malého 

židovského dievčaťa 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

Poslední dny Anny Frankové, 

youtube, 

Z najčítanejšieho dievčenského 

denníka, dej. čítanka, s. 18-19 

 40.  Osvienčim – 

vyhladzovací 

tábor 

vyhladzovacie 

tábory,Práca 

oslobodzuje, 

zyklon B 

Poznajú najznámejší 

koncentračný tábor, 

Vedia o nebezpečnom úteku 

dvoch slovákov z neho 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Veľký útek z Osvienčimu, 

slovenský film 

 41.  Veľmoci proti 

Hitlerovi 1 

plán Barbarossa, 

overlord, flotila, 

teror,  

Žiaci vedia: 

- opísať a na mape ukázať 

najväčšie bitky 2.svetovej 

vojny. 

- poznajú protifašistický odboj 

a život v čase vojny 

Výchova k ĽP - násilie 

plodí utrpenie ľudí. 

GEOGRAFIA 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 42.  Bitka pri 

Stalingrade 

Stalingrad 

 

Majú poznatky o bitke pri 

Stalingrade, ktorá znamenala 

obrat vo vojne 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Bitka pri Stalingrade,DVD 

 43.  Veľmoci proti 

Hitlerovi 2 

boje v Afrike, 
Pearl Harbor 

protihitlerovská 

koalícia 

Žiaci sú schopní: 

- poznať,  kedy nastal obrat vo 

vojne.  

- poukázať na zverstvá vojny.  

- zhodnotiť význam otvorenia 

druhého frontu 

Dopravná výchova – 

dopravné prostriedky 

počas vojny 

Práca s mapou 

Prezentácia, DVD 

 

 44.  Konečne mier 

– dôsledky 

vojny 

demilitarizácia, 

sabotáž, 

propagácia, 

partizáni, atentát, 

zahraničný odboj, 

de Gaulle, 

kapitulácia, 

Postupim, 

Hirošima, 

Žiaci vedia: 

- vyjadriť nesúhlas s použitím 

atómovej bomby.  

- analyzovať prácu „Veľkej 

trojky.“  

- uviesť presný dátum 

ukončenia 2.svetovej vojny. 

Enviromentálna 

výchova -– dopad vojny 

na životné prostredie,  

škodlivosť radiácie 

Ochrana života a 

zdravia človeka- 

hygienické návyky v 

období vojny 

FYZIKA 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

Nagasaki CHÉMIA Kombinované 

 

 45.  Hirošima a 

Nagasaki 

atómová bomba Uvedomujú si hrozbu jadrovej 

vojny aj v súčasnosti 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Hirošima- Černý déšť, DVD 

II. 46

-

48 

 Sovietsky 

príbeh 

nacizmus 

a komunizmus, 

ideológia, 

rasizmus 

Vedia, že komunizmus 

a nacizmus sú neľudské 

ideológie a zriadenia 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Sovietsky príbeh,DVD 

 49.  Opakovanie- 

2. svetová 

vojna 

 Žiaci zhrnú nadobudnuté 

poznatky a  pracujú 

samostatne s využitím  

vedomostí o 2.svetovej vojne 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Pracovný list 

Test 

 50. Slovenská 

republika 

(1939-1945) 

Mračná nad 

Česko-

Slovenskom 

Mníchovská 

dohoda 

E. Beneš 

M. Hodža 

E. Hácha 

Mobilizácia 

Š. Osuský 

Žiaci vedia: 

- opísať situáciu v ČSR po 

vstupe Hitlera do nemeckej 

politiky.  

- zdôvodniť, prečo sa 

Československo cítilo 

ohrozené. 

 -uviesť podstatu mníchovskej 

dohody  

-dátum   

Osobný a sociálny 

rozvoj – život jednotlivca 

v krízovom období 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 51.  Od autonómie 

k 

samostatnosti 

autonómia 

arbitráž 

separácia 

Žiaci sú schopní: 

- objasniť, aké dôsledky mala 

pre Slovensko viedenská 

arbitráž. 

 - ukázať na mape územie 

Slovenska po viedenskej 

arbitráži a poľskej okupácii.  

- povedať, kedy bola 

vyhlásená slovenská 

autonómia. 

Ochrana žIvota a 

zdravia človeka – 

hrozba vojny 

GEOGRAFIA 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

 52.  Nástup totality totalita, 

diktatúra 

Vedia , ako sa prejavovala 

totalita na Slovensku 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 53.  Vznik nového 

štátu 

Suverenita 

J. Tiso 

K. Sidor 

protektorát 

Žiaci vedia: 

- porozprávať, za akých 

okolností vznikol slovenský 

štát. 

- uviesť presný dátum vzniku. 

- poukázať na reakcie politikov 

po vyhlásení samostatného 

Slovenského štátu.  

- rozlíšiť autoritatívny režim od 

demokracie.  

- kriticky zhodnotiť postoj 

Nemecka voči Slovenskej 

republike 

Regionálna výchova – 

náš región v novom štáte  

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 

 54.  Vyhlásenie 

Slovenského 

štátu 

snem, Vedia, za akých podmienok 

a kto vyhlásil samostatný štát 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

youtube 

 55.  Slovenská 

republika na 

mape Európy 

„malá vojna“ 

satelit 

Nemecko 

Maďarsko 

Koruna 

slovenská 

Žiaci vedia: 

- opísať politický a 

hospodársky systém SR.  

- uviesť základné informácie o 

zahraničnej politike.  

- porovnať vzťahy s 

Maďarskom a Poľskom. 

Dopravná výchova – 

nové druhy dopravy 

Prezentácia 

Práca s dobovými prameňmi  

Samostatná práca s mapou 

Slovenska 

 56

-

57. 

 Aká bola 

Slovenská 

republika? 

HSĽS 

Hlinkova garda 

Ústava SR 

Žiaci vedia: 

-vyjadriť, ako sa odstránila 

nezamestnanosť a ako sa 

zlepšila životná úroveň.  

Finančná gramotnosť – 

hospodárska politika 

 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

 58.  Život v 

Slovenskej 

republike 

idustrializácia 

vojnoví zbohatlíci 

Žiaci poznajú  život v 

Slovenskej republike 

Rodinná výchova – 

rodinný život počas vojny 

na Slovensku 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

III. 59.  Židovský 

kódex 

arizácia 

geto 

deportácie 

Žiaci sú schopní  

- analyzovať dôsledky 

židovského kódexu  

Výchova k ľudským 

právam – potláčanie 

slobody slova  a práva 

Práca s historickým textom 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

židovský kódex  menšín v SR 

 60.  Osudy 

slovenských 

židov 

gestapo, 

pracovné tábory, 

deportácie 

- zhodnotiť dôsledky 

holokaustu na príkladoch 

konkrétnych osôb 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

A.Burger – Akcia Bernhard- život 

v koncentračnom tábore 

Osvienčim – knižka 

 61.  Slovenské 

národné 

povstanie 

a oslobodenie 

ČSR 

SNR 

povstalecká 

armáda 

J. Golian, R. 

Viest 

partizáni 

Vianočná dohoda 

Banská Bystrica 

Strečno, Telgárt, 

Nemecká, 

Kremnička 

Dukla 

Žiaci vedia: 

- 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. 

 

Environmentálna 

výchova – životné 

podmienky ľudí počas 

vojny 

 

 

Regionálna výchova – 

stopy po vojne na našom 

území 

GEOGRAFIA 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

 

 62.  Partizánske 

hnutie 

partizánska 

vojna, 

partizáni 

Vedia , kto boli partizáni, 

poznajú partizánske oddiely 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Partizánska republika, literatúra 

 63.  Spomienky 

účastníkov 

bojov v SNP 

partizánska 

vojna, 

partizáni 

Žiaci získajú systematické  

poznatky prostredníctvom  

autentického rozprávania 

priameho účastníka bojov v 

SNP  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Spomienky účastníkov bojov 

v SNP, platňa 

 64.  Opakovanie- 

Slovenská 

republika 

(1939-1945) 

 Vedia popísať informácie 

o Slovensku v rokoch 1939-

1945 

 Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

 65. Povojnový 

svet 

Rozdelenie 

Európy 

železná vojna 

studená vojna 

W. Churhill 

Marshallov plán 

Žiaci sú schopní:  

- pochopiť rozdelenie sveta na 

dva tábory 

- určiť, akým spôsobom sa 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

akceptovanie názorov 

iných 

Motivačné rozprávanie 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

UNRRA 

USA 

ZSSR 

americký západ 

sovietsky východ 

rozdelila Európa.  

- opísať podstatu 

Marshallovho  plánu.  

- vysvetliť pojem „studená 

vojna“ a „železná opona“ 

 66.  Sovietske 

gulagy 

gulag, NKVD Poznajú sovietske pracovné 

tábory, 

- - poznajú osudy ľudí, ktorí ich 

prežili 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Prežili sme gulag, youtube 

 67.  Integrácia 

západnej 

Európy 

integrácia 

NATO 

J. Monnet 

R. Schuman 

EHS 

Žiaci vedia: 

- uviesť, prečo začali 

západoeurópske štáty 

spolupracovať. 

- vymenovať politikov, ktorí 

viedli zjednocovací proces.  

Výchova k ĽP- 

sloboda rozhodovania 

OBN 

Riadený diskusný rozhovor 

 

 68.  Na východ od 

železnej 

opony - 

sovietizácia 

východnej 

Európy 

sovietizácia 

RVHP 

NDR, SRN 

J.B. Tito 

Informbyro 

Berlínska kríza 

Karibská kríza 

J.F. Kennedy 

Žiaci sú schopní: 

- opísať proces sovietizácie.  

- rozlíšiť život za železnou 

oponou  

- porovnať politické systémy a 

ich vplyv na každodenný život 

- rozpoznať zmeny v 

rozdelenom svete 

Mediálna výchova -filmy 

realita a fikcia 

Práca s historickými prameňmi 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

IV. 69.  Berlínsky múr rozdelenie 

Berlína 

Poznajú príčiny postavenia 

berlínského múra aj jeho 

zbúrania 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Pád berlínske zdi – Dramatické 

pokusy o útěk, DVD 

 70.  Karibská kríza kubánska kríza, 

F. Castro 

Poznajú príčiny vzniku 

kubánskej, karibskej krízy, 

vedia, kto bol F.Castro 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Fidel Castro – Človek a mýtus , 

DVD 

 71.  Koniec 

kolonializmu 

dekolonizácia 

neokolonializmus 

India, Indočína 

M. Gándhí 

kórejska  

a vietnamska 

vojna, 

Žiaci vedia: 

- vysvetliť pojem 

dekolonizácia.  

- ukázať na mape, ktoré 

krajiny získali nezávislosť 

Multikultúrna výchova – 

akceptovanie  kultúrnej 

rôznorodosti 

GEOGRAFIA 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

muhendžini, 

Čína,  

Mao Ce-Tung 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 72.  Rovnováha 

strachu 

železná opona, 

politické blok,y 

strach z atómovej 

vojny  

čiernobiely svet 

bohatstvo a 

chudoba 

Žiaci vedia: 

- opísať, ako sa prejavovala 

studená vojna v praktickom 

živote ľudí na Východe i na 

Západe.  

- vysvetliť pojem 

antikomunistická kampaň.  

- charakterizovať politiku 

Chruščova. 

Ochrana života a 

zdravia - popravy a 

väzenie 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 73.  Koniec 

nehybnosti - 

rozklad 

sovietskeho 

bloku a pád 

komunistickýc

h diktatúr 

disident 

signatár 

A. Solženicyn 

Helsinská 

konferencia 

 

Žiaci vedia: 

- uviesť hlavné myšlienky 

Helsinskej konferencie. 

 - pochopiť význam boja za 

ľudské práva.  

- opísať prejavy odporu 

východoeurópskych štátov 

proti komunistickej diktatúre 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj - zlepšenie 

postavenia človeka v 

spoločnosti 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

 74.  Perestrojka a 

glasnosť 

M. Gorbačov 

perestrojka 

a glasnosť 

Chápu význam perestrojky 

a glasnosti pre pád totalitných 

systémov vo východnej 

Európe 

 Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

 75.  Výslnie a tiene 

civilizácie - 

veda po 

2.svetovej 

vojne 

atómová doba 

éra počítačov 

kozmický vek 

J. Gagarin 

N. Armstrong 

Černobyľ 

 

Žiaci sú schopní: 

- opísať spôsob používania 

jadrovej energie.  

- porozmýšľať nad tým, aké by 

mali byť hodnoty človeka 

21.storočia.  

- zopakovať poznatky o 

politickom, kultúrnom, 

ekonomickom dianí vo svete  

po 2.svetovej vojne. 

Enviromentálna 

výchova - ekologické 

dôsledky jadrovej 

katastrófy 

FYZIKA 

CHÉMIA 

Prezentácia, DVD 

Individuálna práca žiaka s PC 

 

 76.  Černobyl atómové 

elektrárne, 

globálna 

katastrofa 

Poznajú katastrofu 

v ukrajinskej atómovej 

elektrárni 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

ENV 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

 77.  Umenie 

„salónov a 

ulíc“ a kultúra 

vo svete 

pop-art 

op-art 

kit-art 

A. Warhol 

Žiaci charakterizujú jednotlivé 

umelecké smery, štýly, 

architektúru, film. Vysvetliia, 

kto boli Beatles. Projekt „Malá 

Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

– prezentácia pred 

spolužiakmi, 

Práca s IKT 

Prezentácie 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

F. Fellini 

Beatles 

galéria osobností 20. storočia“ zdokonalenie sa vo 

vyjadrovaní  

VYV 

V. 78.  Andy Warhol pop-art, 

A.Warhol, 

Miková 

Poznajú významnú osobnosť 

pop-artu, ktorá má koreńe na 

Slovensku 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

MUV 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Individuálne 

 79.  Opakovanie- 

Povojnový 

svet 

 Vedia opísať povojnovú 

situáciu vo svete 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

 80. Česko-

slovensko za 

železnou 

oponou 

Postavenie 

Slovenska v 

ČSR po roku 

1945 

1. čs. armádny 

zbor 

SNR, NV 

KS, DS 

NF 

Žiaci vedia: 

- ukázať na mape prvé 

oslobodené územia po vojne.  

- charakterizovať proces 

obnovenia Československa. 

Multikultúrna výchova -

rozvíjať medziľudskú 

toleranciu 

Skupinová práca 

 

 81.  Dukla pomník, 

pamätník 

Poznajú významné bojisko 

proti fašizmu na našom území 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Dukla- symbol večnej slávy 

literatúra 

 82.  Vypálenie 

slovenských 

obcí 

masové hroby, 

vápenka, 

Tokajík 

 

Poznajú obce na Slovensku, 

ktoré boli vypálené nacistami  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Zážitkové 

Tokajík – vypálenie obce 

nacistami – knižka 

 83.  Benešove 

dekréty 

dekrét Poznajú obsah benešových 

dekrétov 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

Individuálne 

Kombinované 

 84.  Politické 

zmeny - 1948 

februárový 

prevrat1948  

abdikácia 

ZNB 

znárodnenie 

Žiaci vedia: 

- uviesť, ktoré politické strany 

medzi sebou súperili a prečo.  

- pochopiť dôsledky 

februárového prevratu. 

Multikultúrna výchova – 

vplyv socializmu na 

Slovensko 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 85.  Sovietizácia 

Českoslovens

ka  

politické procesy 

obete totality 

sabotáž 

RVHP 

Súdruh 

ateizmus 

Žiaci vedia: 

- vysvetliť príčiny narastania 

vplyvu komunistickej strany v 

štáte. 

- opísať kruté prenasledovanie 

skutočných či vymyslených 

odporcov režimu. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj -posúdiť udalosti, 

javy a problémy ľudí a ich 

riešenia v súčasnosti aj 

minulosti z rôznych  

pohľadov 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

 86

-

87. 

 Komunistické 

procesy 

v 50.tych 

rokoch 

vykonštruované 

procesy, 

Štb, 

M.Horáková, 

trest smrti 

 

Vedia opísať komunistické 

procesy v 50-tych rokoch 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

a klasifikačné 

Hromadné 

Proces s M Horákovou- youtube, 

Smrt ministra – V. Clementis, 

DVD 

Ako som mal začať 3. Svetovú 

vojnu, internet, 

Barbarská noc 

VI. 88.  Komunistická 

totalita 

komunizmus, 

totalita, 

diktatúra, 

nesloboda 

Chápu podstatu komunistickej 

diktatúry 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 89.  Hospodárske 

a sociálne 

zmeny – 

industrializáci

a a 

kolektivizácia 

industrializácia 

kolektivizácia 

päťročné plány 

Ksč 

Kolektivizácia 

ČSSR 

Žiaci vedia: 

- určiť, čo bolo cieľom 

industrializácie a 

kolektivizácie.  

- porovnať životnú úroveň s 

predchádzajúcim obdobím 

- vymenovať pozitíva a 

negatíva socializmu 

Environmentálna 

výchova – dopady 

činnosti človeka na 

prírodu 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

 90.  Kultúra pre 

všetkých  

socialistický 

realizmus 

ideológia 

cenzúra 

televízia 

SĽUK, BHS 

Žiaci sú schopní: 

- vysvetliť pojem socialistický 

realizmus.  

- vymenovať osobnosti 

vtedajšieho života – hercov, 

spevákov, spisovateľov, 

športovcov. 

Multikultúrna výchova -

význam kultúrnych 

pamiatok a ich odkazu. 

SJL 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

 91.  Neúspešný 

pokus o 

reformu 

odpor proti 

totalite, 

pražská jar 1968 

A. Dubček, 

Anton Novotný, 

Ludvík Svoboda, 

socializmus 

ľudskou tvárou,  

intervencia 

ČSFR 

Žiaci vedia: 

- 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. 

 - pochopiť, prečo bol pokus o 

reformu spoločnosti 

neúspešný. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj - zlepšenie 

postavenia človeka v 

spoločnosti 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

 

 92.  Normalizácia 

Českoslovens

ka – umŕtvená 

spoločnosť 

normalizácia 

emigrácia, 

stagnácia, 

samizdat, 

rehabilitácia, 

Gustáv Husák, 

federácia,  

Charta 77 

Žiaci sa snažia: 

- popísať pojem normalizácia, 

uviesť ako sa prejavila v 

hospodárstve i v riešení 

vzťahov medzi Čechmi a 

Slovákmi. 

- zdôvodniť podstatu Charty 

77  

- zdôvodniť príčiny 

nespokojnosti a prejavy 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj - náboženské 

slobody,  boj proti 

intolerancii. 

Mediálna výchova- 

úloha médií v spoločnosti 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Ján Palach- DVD film 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

odporu ľudí voči režimu  

 93. Slovenská  

republika 

1993  
 

Na ceste k 

demokracii a 

samostatnosti 

zamatová 

revolúcia, 

Federálne 

zhromaždenie, 

Václav Havel, 

VPN, Občianske 

fórum, Slovenská 

republika 

Žiaci: 

- analyzujú  zmeny po 

17.11.1989 

- stručne opíšu proces 

osamostatňovania sa 

Slovenska od ČSR 

- pochopia pád „železnej 

opony“ a  „nežnú revolúciu“ 

Osobný a sociálny 

rozvoj – práva 

jednotlivca 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

Kombinované 

 94.  Nežná 

revolúcia 

nežná revolúcia, 

zamatová 

revolúcia, 

VPN,OF 

Chápu príčiny a priebeh 

nežnej revolúcie 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 
Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Sviečková manifestácia 

Nežná revolúcia 1-4, LP platňa 

 95.  Vznik 

suverénnej 

Slovenskej 

republiky  

1.1.1993 

rozdelenie 

Českej a 

Slovenskej 

republiky, 

návrat k 

parlamentnej 

Žiaci vedia: 

- uviesť, prečo sa 1. január 

1993 považuje za medzník v 

dejinách slovenského národa. 

- vymenovať príčiny 

rozdelenia  

Českej a Slovenskej republiky 

Mediálna výchova - 

práca s internetom a 

rôznymi médiami 

GEOGRAFIA 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

demokracii 

privatizácia 

- opísať vznik Slovenskej 

republiky  

a klasifikačné 

Hromadné 

 96.  Samostatná 

SR 

vstup Slovenskej 

republiky do 

NATO,  

EU, Schengen, 

Euro 

Žiaci uvedú výhody a 

nevýhody vstupu Slovenska 

do NATO a EÚ a zhodnotia 

prijatie eura 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Individuálne 

 97. 

 

 

 

Súčasný svet Doba premien pád  železnej 

opony 

rozpad ZSSR 

vznik nových 

štátov 

Žiaci chápu: 

-  rozdiely v hospodárskom a 

politickom systéme súčasného 

sveta 

- hromadenie bohatstva v 

rukách jednotlivcov a 

medzinárodných korporácií 

Osobný a sociálny 

rozvoj – práva 

jednotlivca 

GEOGRAFIA 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 

Individuálne 

 98

-

99. 

 Fenomény 

súčasnosti 

EU, NATO  

globalizácia , 

agresivita 

terorizmus 

globálne 

otepľovanie 

ekumenizmus 

internet 

Žiaci poznajú výhody a 

nevýhody zjednocovania 

Európy, 

Žiaci hľadajú dôvody vzniku 

terorizmu vo svete a zaujímajú 

stanovisko k teroristickým 

útokom  

Zisťujú príčiny globálneho 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  - vlastný názor na 

jednotlivé témy 

Multikultúrna 

výchovana- náboženská 

tolerancia, boj proti 

rasizmu, xenofóbií. 

Environmentálna 

Motivačné – rozprávanie, 

rozhovor, opis, demonštrácia 

Expozičné – rozprávanie, 

rozhovor, beseda, didaktická hra, 

problémová metóda 

Metódy diagnostické 

a klasifikačné 

Hromadné 
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Mesiac ho

din

a 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy a 

medzipredmetové vzťahy 

Metódy a formy 

 otepľovania  

Snažia sa rozlíšiť výhody a 

nevýhody internetu. 

výchova – dopady 

činnosti človeka na 

prírodu 

Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti- 

„Globálne problémy 

ľudstva“ 

Individuálne 

Kombinované 

  

 


