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Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

 

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

 

Stupeň vzdelania:  nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Dejepis 

Školský rok: 2017/2018 

Trieda: VII.A, VII.B 

Vyučujúci:  J. Petoová 

Učebný materiál: PhDr. Mária Tonková, CSc, Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., Dejepis pre 7. ročník ZŠ, SPN 

Bratislava 2011 

                                                           

Časová dotácia:   1 hod. týždenne  (33 ročne) 
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M/T 

Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

IX/I  
Úvodná hodina Čím sa zaoberá dejepis. 

Riadený rozhovor, 

diskusia 

 1 

IX/II Predkovia 
Slovákov 
v Karpatskej 
kotline  
7 hod.  

Po stopách slovanských 

predkov  

Žiak :  

-vie opísať pravlasť 

Slovanov, príčiny 

sťahovania, vymenovať 

skupiny Slovanov, príčiny 

vzniku Samovej ríše,  

Individuálna práca 

s historickými 

prameňmi 

Enviromentálna 

výchova - vplyv 

ľudskej činnosti na 

životné prostredie 

2 

IX/III  

Samova ríša 

Žiak : 

-je schopný uviesť príčiny 

vzniku Samovej ríše 

a zdôvodniť jej význam 

-dokáže vysvetliť vzťahy 

medzi Slovanmi a Avarmi 

Motivačné 

rozprávanie 

 3 

IX/IV  

Vznik Veľkej Moravy 

Žiak:  

-vie opísať vznik 

Nitrianského kniežatstva 

-vie opísať vznik 

a formovanie Veľkej 

Moravy 

-vie opísať osobnosti 

Pribinu a Mojmíra 

Motivačné 

rozprávanie, práca s 

mapou 

 4 

X/I  

Solúnski bratia 

Žiak :  

-vie základné informácie 

o živote solúnskych bratov 

-vie zhodnotiť význam 

Rastislava v boji 

o cirkevnú nezávislosť 

Vysvetľovanie, 

riadený rozhovor, 

práca s historickými 

prameňmi 

 5 
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X/II  

Konštantín a Metod 

Žiak : 

- vie zhodnotiť prínos 

Cyrila a Metoda pre rozvoj 

našej kultúry, štátnosti 

a šírenia kresťanstva u nás 

 

Skupinové 

vyučovanie, práca 

s historickými 

prameňmi 

 6 

X/III  

Ríša Svätoplukova 

Žiak :  

-vie opísať VM počas 

panovania Rastislava 

a Svätopluka a porovnať 

ich vládu,  

-vie ukázať na mape 

rozmach Veľkomoravskej 

ríše a významné slovanské 

hradiská 

 

Vysvetľovanie, 

práca s mapami – 

skupinová, 

individuálna 

Regionálna výchova – 

slovanské hradisko 

v našom okolí 

 

7 

X/IV  

Rozvadení bratia 

Žiak : 

- vie opísať situáciu vlády 

po Svätoplukovej smrti, 

útok zo strany šľachty 

a Maďarov, Frankov 

 

Práca v skupinách 

s historickým 

textom, práca 

s mapou, 

prezentácia 

 8 

XI/I Slováci 
v Uhorskom 
kráľovstve 
10 hod. 

Kráľovstvo svätého Štefana 

Žiak :  

-má osvojené základné 

poznatky o vzniku 

a formovaní Uhorského 

kráľovstva 

-vie zhodnotiť vládu 

Štefana I., úlohu 

kresťanstva pri formovaní 

Práca s mapami – 

skupinová a 

individuálna 

 9 
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štátu 

 

XI/II  

Začlenenie Slovenska do 

Uhorského štátu 

Žiak : 

- vie zhodnotiť prínos 

Slovákov pri vzniku 

Uhorského kráľovstva, 

postavenie Nitry v Uhorsku 

Práca s historickým 

textom, práca s 

mapou 

Multikultúrna 

výchova – spolužitie 

a tolerancia rôznych 

národov 

10 

XI/III  

Tatári idú... 

Žiak :  

-pozná príčiny a dôsledky 

príchodu Tatárov na naše 

územie a vie analyzovať 

Zlatú bulu Ondreja II.  

- rozozná rozdiel medzi 

hradom a hradiskom 

- vie popísať život 

v hradisku a dôvody 

prestavby hradov 

z drevených na kamenné  

-vie vymenovať 

najdôležitejšie hrady na 

území Slovenska 

 

Skupinová práca, 

projekt Slovenský 

hrad 

 11 

XI/IV  

Vojny ničia krajinu 

Žiak : 

- vysvetlí prečo dochádza 

v Uhorsku k neustálym 

bojom medzi panovníkmi 

o trón, význam vlády Bélu 

IV., dôvody vzniku prvých 

miest 

 

Projekt Erb remesla 

Enviromentálna 

výchova - vplyv 

ľudskej činnosti na 

životné prostredie 

 

12 

XII/I  Králi sa striedajú a veľmoži Žiak: Fixačná Regionálna výchova - 13 
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bohatnú -vie popísať vládu Ondreja 

III. A význam jeho 

privilégiá v Bratislave 

stredoveké nálezy 

v našom okolí 

XII/II  

Anjouovci na uhorskom 

tróne 

Žiak: 

-zhodnotí hospod. Rozkvet 

za vlády Karola Róberta 

a význam vlády Ľudovíta I. 

Práca s historickými 

prameňmi, využitie 

časovej priamky 

 

14 

XII/III  Rozvoj baníctva na 

Slovensku 

Žiak : 

-zhodnotí význam 

banských  miest na 

Slovensku a jeho prínos pre 

kráľa 

- vie zdôvodniť príčiny 

osídľovania Slovenska 

inými národmi a ich prínos 

Riadený diskusný 

rozhovor 

Multikultúrna 

výchova – vplyv 

nových kultúr na 

pôvodné obyvateľstvo 

15 

 

I/I  Žigmund Luxemburský 

a turecká hrozba 

Žiak : 

-zhodnotí vládu Žigmunda 

Luxemburského a prínos 

jeho vlády pre Bratislavu 

Skupinové, ústne 

opakovanie 

Regionálna výchova – 

nálezy v našom okolí 

 

16 

I/II  

Gotická cesta  

Žiak : 

-vie popísať kultúrny život 

vrcholného stredoveku 

Riadený diskusný 

rozhovor, 

prezentácie 

 
17 

I/III  

Kráľ so znamením havrana  

Žiak : 

-popíše vládu Mateja 

Korvína a prínos jeho 

vlády pre Bratislavu 

Heuristická,práca 

s historickým 

prameňom 

Osobný a sociálny 

rozvoj – prežitie 

človeka v stredoveku 

18 

II/I Obrazy 
novovekého 
sveta 
7 hod. 

Mení sa obraz človeka i 

sveta  

Žiak : 

-Vie uviesť podstatné 

znaky úpadku stredovekej 

spoločnosti 

Práca s historickým 

prameňom 

Ochrana života 

a zdravia človeka – 

hygienické návyky 

v období stredoveku 

 

19 
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II/II  

Humanizmus a renesancia 

Žiak : 

-vie objasniť podmienky 

a príčiny vzniku 

humanizmu a renesancie, 

pozná niektoré pamiatky 

a významné osobnosti 

kultúry,  

-vie zdôvodniť význam 

kníhtlače a jej prínos pre 

Európu 

Samostatná práca 

žiakov, práca 

s historickým 

prameňom 

Multikultúrna 

výchova – šírenie 

vzdelanosti 

20 

II/III  

Európania objavujú svet  

Žiak : 

-pozná najvýznamnejšie 

zámorské objavy, 

objaviteľov a vie priblížiť 

negatívne správanie sa 

Európanov v zámorí 

Práca s mapami – 

skupinová, 

individuálna 

Multikultúrna 

výchova – vplyv 

nových kultúr na 

pôvodné obyvateľstvo 

21 

III/I  

Európania si podmaňujú svet  

Žiak : 

-vie určiť rozdiel medzi 

dobyvateľmi a objaviteľmi 

-vie uviesť dôvody 

kolonizovania 

novoobjavených území 

a význam rozvoja 

zámorského obchodu 

  

Práca s mapou, 

práca v skupinách 

s historickým 

textom 

Multikultúrna 

výchova – kultúrna 

rozmanitosť, 

Mediálna výchova – 

filmy o dobyvateľoch 

– realita a fikcia 

 

 

22 

III/II  

Hospodárske zmeny  

Žiak : 

-vie vysvetliť rozdiel 

výroby v cechu 

a manufaktúre,  

-predstaviť novú 

technológiu obrábania 

Skupinová práca, 

súhrnné opakovanie 

Enviromentálna 

výchova – dopad 

činnosti človeka na 

prírodu 

23 
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pôdy v 17. Storočí, 

-vie opísať životný štýl 

jednotlivých vrstiev 

obyvateľstva v uhorskej 

spoločnosti 

III/III  

Martin Luther 

Žiak : 

-vie opísať príčiny vzniku 

reformácie v Nemecku a jej 

dôsledky  

Individuálna práca  

24 

III/IV  Protireformácia 
Žiak: 

-vie popísať a vysvetliť 

spôsoby protireformácie  

-vie zhodnotiť činnosť 

jezuitov 

Skupinová 

Multikultúrna 

výchova –kultúrna 

rozmanitosť 

a náboženská 

tolerancia 

 

25 

IV/I Habsburská 
monarchia na 
prahu 
novoveku 
5 hod. 

Moháčska katastrófa Žiak : 

-Vie popísať príčiny 

a dôsledky Moháčskej 

katastrófy 

Práca s historickou 

mapou 

Ochrana života 

a zdravia - hygienické 

návyky a ničivosť 

vojny 

26 

IV/II  

Habsburgovci  

Žiak : 

-pozná hlavnú líniu rodu 

Habsburgovcov a vie 

vysvetliť vznik 

Habsburskej monarchie 

Fixačná 
Dopravná výchova – 

doprava v stredoveku 

27 

V/I  

Bratislava – hlavné 

a korunovačné mesto  

Žiak : 

-vie popísať postavenie 

Bratislavy ako hlavného 

a korunovačného mesta, 

zostaviť obrazový materiál 

o Bratislave 

 

Heuristická 
 

28 
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-porovnať postavenie 

Bratislavy v minulosti a 

dnes 

V/II  

Turci na Slovensku  

Žiak : 

-vie popísať postavenia 

Slovenska v susedstve 

Turkov 

-popísať smer útokov 

Turkov na Slovensko 

a charakterizovať 

protitureckú obranu  

 

Práca s mapou 

Multikultúrna 

výchova – kultúrna 

rozmanitosť 

29 

 
V/III 

 

Neposlušná šľachta  

Žiak : 

-vie vysvetliť príčiny 

a dôsledky 

protihabsburských povstaní 

v Uhorsku 

-popíše príčiny povstania 

Františka II. Rákóciho 

-zdôvodni rozšírenie 

zbojníctva na Slovensku  

 

Práca s historickým 

textom 
 

30 

V/IV Čo sme sa naučili Záverečné opakovanie –

III.tematický celok 

Opakovanie, systematizácia 
nadobudnutých poznatkov 

Skupinová práca, 

prezentácia 
- 

31 

VI/I Čo sme sa naučili Záverečné opakovanie-

IV.tematický celok 

Opakovanie, systematizácia 
nadobudnutých poznatkov 

Projektová  
32 

VI/II Čo sme sa naučili 

Záverečné opakovanie 

Opakovanie, systematizácia 
nadobudnutých poznatkov 

 
Projektová  

33 

 


