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

  
Žák
´se seznámí s pojmy absolutismus,konstitu�ní 
monarchie, parlamentarismus a konkretizuje je na 
p�íkladech
´-se seznámí  s  osvícenstvím jako významným 
myšlenkovým p�ed�lem a s jeho d�sledky pro 
spole�nost
´-se seznámí s koloniálním rozd�lením sv�ta a s jeho 
d�sledky
´-se seznámí s p�í�inami, pr�b�hem a d�sledky boje za 
nezávislost amerických osad
´- pochopí  nutnost národního jazyka jako prost�edku 
vlastního sebeuv�dom�ní si

1. Osvícenský absolutismus
a/ Anglie v 16. a 17. stol., anglická revoluce
b/ Velká Británie a po�átky britského impéria
c/ Vznik USA
d/ Mocenský vzestup Pruska
e/ Vláda Marie Terezie a Josefa II.
f/ Po�átky �eského národního obrození
g/ Rusko za Kate�iny II., D�lení Polska

Osobnostní a sociální 
výchova
Výchova k myšlení v 
evropských souvislistech
Environmentální výchova

Výchova k ob�anství 
6.ro�.- d�ležité momenty 
�eských d�jin -�lov�k a 
kultura
8.ro�.-Právo, ústava 
zákony

Fyzika 7.ro�.- 
síla/Newton/,mech. 
vlastnosti kapalin/Pascal/
8.ro� - .práce, 
energie/Watt/
�J-literatura 8.ro�- 
klasisismus, osvícenství

´- vysv�tlí pojem  republika jako moderní forma státu, 
seznámí se s principy demokracie, vysv�tlí pojmy 
svoboda, ob�anská práva, práva �lov�ka
´- pochopí pojem národ

2. Velká francouzská revoluce.Vzestup a pád Napoleona I.
a/ Konec absolutismu ve Francii
b/ Konstitu�ní monarchie ve Francii
c/ Republika a jakobínská diktatura
d/ Direktorium a konzulát
e/ Císa�ství Napoleona I.

Osobnostní a sociální 
výchova
Výchova k myšlení v 
evropských souvislistech
Environmentální výchova
Výchova demokratického 
ob�ana

Hudební výchova- 
8.a9.ro�.-klasicismus a 
romantismus v hudb�
KFJ1 - slavné francouz. 
Histor. postavy

´- se seznámí  s vlivem rozvoje pr�myslu na zm�ny ve 
spole�nosti
´- vysv�tlí podstatné ekonomické, sociální, politické a 
kulturní zm�ny, které charakterizují modernizaci 
spole�nosti
´-objasní souvislost mezi událostmi VFR a 
napoleonských válek a rozbitím starých spole�enských 
struktur v Evrop�

3. Ponapoleonská Evropa.
a/ Víde�ský kongres a období restaurace
b/ Pr�myslová revoluce a zrod kapitalistické spole�nosti
c/ �ervencová revoluce a vznik Belgie
d/ Habsburská monarchie a �eská spole�nost v dob� metternichovského absolutismu

Osobnostní a sociální 
výchova
Výchova k myšlení v 
globálních evropských 
souvislostech
Environmentální výchova

�J -  literatura 8.ro�.-
národní obrození
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´- porovná jednotlivé fáze utvá�ení novodobého �eského 
národa v souvislosti s národními hnutími vybraných 
evropských národ�
´- seznámí se s pojmem politický program
´- charakterizuje emancipa�ní úsilí významných 
sociálních skupin
´- uvede požadavky formulované v evropských 
revolucích
´- na vybraných p�íkladech demonstruje základní 
politické proudy

4. Revolu�ní rok 1848 / 1849
a/ Revoluce ve Francii
b/ Pokus o sjednocení N�mecka a Itálie
c/ Habsburská monarchie a �eské zem� v dob� revoluce 1848
 

Výchova k myšlení v 
evropských souvislostech
Environmentální výchova
Osobnostní a sociální 
výchova

´- vysv�tlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení 
nerovnom�rnosti vývoje jednotlivých �ástí Evropy a sv�ta 
v�etn� jejich d�sledk�
´- charakterizuje soupe�ení mezi velmocemi
´- vymezí význam kolonií

5. Porevolu�ní Evropa.Imperiální doba
a/ Viktoriánská Anglie a Francie císa�e Napoleona III.
b/ Sjednocení Itálie a N�mecka
c/ Habsburská monarchie ve druhé polovin� 19.století
d/ �eské zem� ve druhé polovin� 19. století
e/ Imperialismus a kolonialismus
f/ Vzestup USA
g/ Vývoj Ruska a Japonska

Environmentální výchova
Výchova k myšlení v 
evropských souvislostech
Osobnostní a sociální 
výchova

�J- literatura 8.ro�.-
literatura 2.pol. 19.stol.

´-se seznámí se základními znaky moderních kulturních 
sm�r�, uvede významné p�edstavitele a p�íklady 
významných památek
´- objasní p�í�iny a d�sledky války z hlediska 
politického,sociálního i kulturního
´- na p�íkladech demonstruje zneužití techniky ve  válce 
a jeho dúsledky
´-se seznámí s postojem �eských zemí k válce

6. Kapitalistická spole�nost a kultura p�ed první sv�tovou válkou
    První sv�tová válka
a/ Kapitalistická spole�nost
b/ M�š�anská kultura a civilizace
c/ �eské zem� p�ed první sv�tovou válkou
d/ Pr�b�h první sv�tové války
e/ Ruská revoluce a vít�zství Dohody
f/ �eši za první sv�tové války

Environmentální výchova
Výchova k myšlení v 
evropských souvislostech
Osobnostní a sociální 
výchova

Hudební výchova- 
8.a9.ro�.-
impresionismus v hudb�
P�írodopis 6.ro�.-v�dy a 
bakterie /Pasteur, Koch/
�J-literatura-obraz 
1.sv�t. války v liter.

Poznámky:

u�ebnice :                       M. Hlava�ka : D�jepis pro 8.ro�. ZŠ a 3.ro�. osmiletého gymnázia.SNP
                                        H. Mandelová : Novov�k II . D�jepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia. Kartografie.
mapy :                             Naše zem� 1648 - 1815
                                        Evropa 1815 - 1914
                                        Sv�t v letech 1871 - 1914
                                        Vývoj �eského státu
                                        První sv�t. válka
pom�cky :                        videokazety
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Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

Osobnostní a sociální výchova - Osobnostní rozvoj : Rozvoj schopností poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Sociální rozvoj : Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Morální 
rozvoj : �ešení problém� a rozhodovací schopnosti, Hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova demokratického ob�ana - Ob�an, ob�anská spole�nost a stát, Formy participace ob�an� v politickém život�
Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech - Evropa a sv�t nás zajímá, Objevujeme Evropu a sv�t, Jsme Evropané
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prost�edí


