
Vzd�lávací oblast: �lov�k a spole�nost, p�edm�t: d�jepis, 3. v�kové období, 6. ro�ník

Žákovské kompetence U�ivo - obsah Pr��ezová témata Mezip�edm�tové 
vztahy

Žák
´- pochopí  význam  d�jin pro jedince i spole�nost
a umí na p�íkladu doložit d�ležitost a pot�ebnost
d�jepisných poznatk�
´- se orientuje v  historickém  �ase a prostoru, umí 
pracovat  s �asovou p�ímkou, historickou  mapou,
umí se�adit historické epochy v chronologickém
sledu
´-umí uvést p�íklady zdroj� informací o minulosti
´-umí pojmenovat instituce, ve kterých jsou tyto zdroje 
shromaž�ovány
´-se seznámí s hlavními úkoly archiv�, knihiven, 
muzeí, s posláním archeologie

1. Úvod do vyu�ování d�jepisu Osobnostní a sociální 
výchova / rozvoj 
schopností poznávání, 
seberegulace, 
sebeorganizace, 
komunikace, kooperace, 
�ešení problém�a 
rozhodovací schopnosti /

´- se seznámí s teoriemi o vzniku a vývoji �lov�ka
´- se seznámí se zp�sobem života lidí v prav�ku
/obživa, dovednosti, bydlení, uspo�ádání spole�nosti, 
náboženské p�edstavy, um�lecké projevy/
´-se seznámí s podmínkami a d�sledky p�echodu k 
zem�d�lství a pastevectví
´-pochopí význam kov� pro lidskou spole�nost
´- umí uvést p�íklady archeologických kultur 
na našem území

2. Prav�k
a/ Vznik a vývoj lidského rodu
b/ Doba kamenná ´- paleolit,mezolit, neolit, eneolit
c/ Doba bronzová ´-rozvoj �emesel a obchodu
d/ Doba železná ´- Keltové
e/ St�hování národ� - Slované.
 f/ Prav�k ´- záv�r

Osobnostní  a sociální 
výchova /hodnoty, postoje, 
praktická etika/
Multikulturní výchova
/etnický p�vod/ 

P�írodopis 8.ro�.-
vývoj �lov�ka
Výchova k 
ob�anství6.ro�.-
tolerance, rovnost ras
Výtvarná výchova 6.ro�.
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´-pochopí souvislosti mezi p�írodními podmínkami
a vznikem a vývojem starov�kých stát� 
´- se seznámí s podstatou uspo�ádání spole�nosti 
starov�kých stát�
´-uvede nejvýznamn�jší typy antických památek
´- vysv�tlí p�ínos starov�kých civilizací pro evropskou 
kulturu a doloží na p�íkladech/ základy v�d, písma, 
zákonodárství, um�ní /, uvede 
osobnosti antiky
´-se seznámí se zrodem k�es�anství v souvislosti s 
judaismem 
´- porovná r�zné formy vlády starov�kých
 stát� a postavení spole�enských skupin v nich
a vysv�tlí podstatu antické demokracie

3. Starov�k
a/ Nejstarší starov�ké civilizace / Mezopotámie, Egypt, Indie, �ína /
b/ Starov�ké �ecko / p�írodní podmínky,zem�d�lství a obchod, ko�eny �ecké civilizace, 
archaické období, klasické období, nadvláda Makedonie, kultura a vzd�lanost /
c/ Starov�ký �ím / p�írodní podmínky,osídlení, zem�d�lství a obchod, 
Etruskové,po�átky �íma,doba královská, republika, ovládnutí St�edomo�í, císa�ství, 
po�átky k�es�anství, zánik západo�ímské �íše, kultura, um�ní, v�da /

Výchova k myšlení v 
evropských globálních 
souvislostech/Evropa a 
sv�t nás zajímá, 
objevujeme Evropu a sv�t, 
jsme Evropané /
Environmentální výchova 
/ekosystémy, lidské 
aktivity a problémy život. 
prost�edí./

Matematika 8.ro�./ 
Pythagoras,Thales z 
Milétu/
Fyzika 7.ro�. - mech. 
vlastnosti kapalin
/Archimedes/
�J-literatura 6.ro�.- báje 
a pov�sti
Výtvarná výchova 6.ro�.
 Výchova k ob�anství -
9.ro�.-Pohled �lov�ka na 
sou�asný 
sv�t/k�es�anství/,Základy 
zákonodárství
8.ro�.-Stát a jeho vznik

Poznámky:
u�ebnice:             J. Rulf, V. Válková - D�jepis pro 6. ro�. ZŠ a 1. ro�. osmiletého gymnázia. SNP
                             H. Mandelová - Prav�k a starov�k. D�jepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia. Kartografie
mapy:                   Sv�t v prav�ku
                             Blízký východ
                             Starov�ké �ecko
                             Starov�ký �ím
pom�cky:              Soubor vykopávek
                             videokazety
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Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj : Rozvoj schopností poznávání, Seberegulace a sebrorganizace, Sociální rozvoj : Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Morální 
rozvoj : �ešení problém� a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech - Evropa a sv�t nás zajímá, Objevujeme Evropu a sv�t, Jsme Evropané
Multikulturní výchova - Etnický p�vod
Environmentální výchova - Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prost�edí
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