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

Žák
´-popíše zm�ny v Evrop� v d�sledku
p�íchodu nových etnik,christianizace a vzniku stát�
´-pochopí odlišnosti v byzantské, francké, 
arabské kulturní oblasti a jejich vliv na další vývoj
na t�chto územích a porovná je s oblastí 
západoevropskou
´-se seznámí  se vznikem významných státních
útvar� v Evrop�, s postavením panovníka a
ostatních spole�enských vrstev, se životním stylem 
raného st�edov�ku
´- pochopí úlohu církve a víry v život� 
st�edov�kého �lov�ka, vztah� mezi mocí 
sv�tskou a církevní, seznámí se se vztahem k�es�anství 
k jiným v�roukám
´-umí objasnit situaci velkomoravské �íše a vývoj 
�eského státu v evropských souvislostech
´-se seznámí se základními prvky románské kultury
a s nejvýznamn�jšími románskými památkami
v �echách

1. Raný st�edov�k
a/ Zrod nové Evropy
b/ Francká, byzanská, arabská �íše
c/ K�es�anství v ran�st�edov�ké Evrop�
d/ Slované
e/ Po�átek �eských d�jin
f/ Státy východních a jižních Slovan�
g/ Vznik Svaté �íše �ímské
h/Velká Morava
ch/ Po�átky �eského  státu
i/ P�emyslovské �echy
j / Po�átky  polského a uherského státu
k/ Románská kultura

Osobnostní a sociální 
výchova / rozvoj 
schopností poznávání, 
seberegulace, 
sebeorganizace, 
komunikace, kooperace, 
�ešení problém�a 
rozhodovací schopnosti /
Výchova k myšlení v 
globálních a evropských 
souvislostech
Environmentální výchova

Hudební výchova- 
8.a9.ro�. - gotika v hudb�
Výchova k 
ob�anství6.ro�.-d�ležité 
momenty �eských d�jin
�lov�k a kultura

´- pochopí úlohu kolonizace a vzniku m�st 
pro st�edov�kou spole�nost
´-seznámí se s významem �eského státu v dob�
vrcholného st�edov�ku a s jeho úlohou vzhledem k 
ostatní Evrop�
´-se seznámí se základními prvky gotické kultury 
a nejvýznamn�jšími �eskými a evropskými památkami
´-se seznámí s p�í�inami, pr�b�hem a d�sledky
�eské reformace, vymezí  význam tradice husitství
pro další politický a kulturní vývoj �eské spole�nosti
´-pochopí zm�ny ve vnit�ní situaci, náboženských 
pom�rech a mezinárodním postavením �eského státu v 
kontextu s celoevropským vývojem
´- se seznámí s vývojem v Evrop�
´- se seznámí s okolnostmi vzniku parlamentu jako 
zárodku moderního zastupitelského orgánu

2. Vrcholný a pozdní st�edov�k
a/  M�sta a jejich význam
b/ Gotický sloh v �echách
c/ K�ížové výpravy
d/ �eský stát d�di�ným královstvím
e/ Vláda Lucemburk� v �echách
f/ Husitství
g/ Vláda Ji�ího z Pod�brad
h/ Vláda Jagellonc�
ch/ Stoletá válka
i/ Evropa v pozdním st�edov�ku
j/ Tatarské a turecké výboje

Osobnostní a sociální 
výchova / rozvoj 
schopností poznávání, 
seberegulace, 
sebeorganizace, 
komunikace, kooperace, 
�ešení problém�a 
rozhodovací schopnosti /
Výchova k myšlení v 
evropských souvislostech
Environmentální výchova

Osobnostní a sociální 
výchova / rozvoj 
schopností poznávání, 
seberegulace, 
sebeorganizace, 
komunikace, kooperace, 
�ešení problém�a 
rozhodovací schopnosti /
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´- pochopí  p�í�iny, význam a d�sleky objevných plaveb 
pro Evropu i nov� objevené oblasti a umí je popsat
´-se seznámí  se zm�nami v myšlení lidí  a v ekonomice 
a s ovlivn�ním postavení katolické církve t�mito 
zm�nami
´-vysv�tlí znovuobjevení antického ideálu �lov�ka
´- pochopí  p�í�iny kritiky církve i reakci církve na tuto 
kritiku
´-se seznámí s prvky renesan�ní kultury
a nejvýznamn�jšími �eskými a evropskými
památkami
´-se seznámí s postavením �eského státu v podmínkách 
Evropy a jeho postavení uvnit� habsburské monarchie
´-objasní p�í�iny a d�sledky  náboženské 
nesnášenlivosti v dob� t�icetileté války,
se seznámí s pr�b�hem této války  
´- se seznámí s d�sledky války pro hospodá�ské 
postavení a kulturu �eských zemí i dalších evropských 
stát�
´- se seznámí se základními prvky barokní kultury a 
nejvýznamn�jšími �eskými a evropskými památkami

3. Raný novov�k
a/ Hospodá�ské a spole�enské zm�ny v Evrop� v 15. a 16. stol.
b/ Objevné cesty a jejich d�sledky
c/ Renesance a humanismus
d/ Reformace
e/ Špan�lsko za Karla V. a Filipa II.
f/ Boj Nizozemí za svobodu
g/ Po�átky absolutismu  v Anglii a Francii
h/ �eské zem� po nástupu Habsburk�
ch/�eská stavovská spole�nost a náboženské pom�ry
i/ Doba Rudolfa II.
j/ T�icetiletá válka v �echách a Evrop�
k/�eské zem� a Evropa po t�icetileté válce
l/ Barokní kultura

Osobnostní a sociální 
výchova / rozvoj 
schopností poznávání, 
seberegulace, 
sebeorganizace, 
komunikace, kooperace, 
�ešení problém�a 
rozhodovací schopnosti /
Výchova k myšlení v 
evropských souvislostech
Environmentální výchova

 P�írodopis 7.ro�.-
ryby /doba Rudolfa II.-
rybníká�ství /
Hudební výchova-
8.a9.ro�.- renesance a 
baroko v hudb�
�J-literatura- 7.ro�.-
cestopisy, humanismus 
a renesance, baroko

Poznámky:

Laboratorní práce:

u�ebnice : J. �echura, V. Dudák, M. Ryantová, B. Neškudla - D�jepis pro 7. ro�. ZŠ a 2. ro�. osmiletého gymnázia.SNP               mapy : Starov�ký �ím
                 H. Mandelová : St�edov�k. Novov�k I . D�jepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia. Kartografie                                               Evropa v 8. - 12. stol.
pom�cky : videokazety                                                                                                                                                                                    �eský stát za P�emyslovc�
                                                                                                                                                                                                                         �eský stát za Lucemburk�
                                                                                                                                                                                                                         Vývoj �es. státu
                                                                                                                                                                                                                         Objevné plavby
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Pr��ezová témata:

Ostatní:

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


