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

Žák
´-se  seznámí  s  okolnostmi vzniku samostatného 
�eskoslovenska, s jeho vnit�ní a zahrani�ní politikou, s 
národnostními problémy
´- pochopí  p�í�iny  a d�sledky sv�tové hospodá�ské 
krize
´-rozpozná klady a nedostatky demokratických systém�
´- charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, p�í�iny jejich 
nastolení v širších ekonomických souvislostech a 
d�sledky jejich existence
´- rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého 
nacionalismu
na p�íkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich 
nep�ijatelnost z hlediska lidských práv
´-se seznámí s úlohou  kultury v boji proti fašismu
´-se seznámí s okolnostmi  vedoucícmi k Mnichovské 
dohod� a s postoji jednotlivých zú�astn�ných 
stát�,zhodnotí postavení �SR v evropských 
souvislostech a její celkové prost�edí

1. Mezi dv�ma válkami.První �SR - pokus o demokracii ve st�ední  Evrop�.
a/ Povále�né uspo�ádání sv�ta
b/ Vznik �SR
c/ Charakteristické rysy �eskoslovenské demokracie
d/ Povále�ná krize
e/ Povále�ná obnova a nástup "zlatých 20. let"
f/ Léta prosperity �SR
g/ Léta krize �SR
h/ Sv�tová hospodá�ská krize
ch/ Nástup nacismu v �SR
i/ Vývoj v SSSR
j/ Rozpad versailleského systému
k/ Obrana demokracie a republiky
l/ Kultura a v�da v první republice

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

Výchova k ob�anství 
6.ro�.- d�ležité momenty 
�eských d�jin - �lov�k a 
kultura
8.ro�. - principy 
demokrcie- Stát a jeho 
vznik

�J- literatura-9.ro�.-
literatura mezi sv�t. 
válkami

´-pochopí  p�í�iny, pr�b�h a d�sledky 2.sv�t. války
´-se seznámí s formami domácího i zahrani�ního odboje
 ´- na p�íkladech demonstruje zneužití techniky ve válce 
a jeho d�sledky

2. Druhá sv�tová válka - léta nesvobody
a/ Vypuknutí druhé sv�tové války
b/ Pr�b�h 2.sv�tové války
c/ Ovládnutí �SR N�meckem
d/ Formy odboje
e/ Záv�re�né etapy 2. sv�tové války
f/ Charakteristické rysy 2. sv�tové války

�J-litratura 9.ro�. -
literatura v období 2.sv�t. 
války
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´-pochopí  d�sledky 2.sv�ové války pro další vývoj v 
Evrop� a ve sv�t�
´- vysv�tlí p�í�iny a d�sledky vzniku bipolárního sv�ta, 
uvede p�íklady st�etávání obou sv�t�
´- se seznámí s vývojem v �SR v letech 1945 - 1948, 
který vedl k únorovému p�evratu 1948
´- pochopí pojmy studená válka, železná opona 
´- na p�íkladech doloží mocenské a politické d�vody 
euroatlantické hospodá�ské a vojenské spolupráce
´-posoudí postavení rozvojových zemí
´-prokáže základní orientaci v problémech sou�asného 
sv�ta
´-umí uvést významné osobnosti kulturního,v�deckého i 
sportovního sv�ta

3. Evropa a sv�t po roce 1945. Rozd�lené sv�ty
a/ D�sledky 2. sv�tové války a jejich �ešení
b/ Povále�né �eskoslovensko do kv�tnových voleb 1946
c/ Život po válce
d/ Osud národnostních menšin v �SR
e/ Evropa na rozcestí
f/ Prohra �s. demokracie
g/ Kulturní a duchovní  vývoj v �SR 1945 - 1948
h/Upevn�ní sov�tského bloku
ch/Zm�ny v Evrop� na p�elomu 50. a 60. let
i/ Léta uvoln�ní
j/ Pokus o nápravu systému v �eskoslovensku 1968
k/ Normalizace v �eskoslovensku 
l/ Mezinárodní vývoj od 60. let
m/ �eši a Slováci na cest� k sametové revoluci
n/ Rozvoj v�dy, techniky, vzd�lání; zm�ny v životním stylu

Osobnostní a sociální 
výchova
Výchova demokratického 
ob�ana
Výchova k myšlení v 
evropských globálních 
souvislostech
Environmentální výchova
Multikulturní výchova
Mediální výchova

�J-literatura 9.ro�.- 
literatura v období po 
2.sv�t. Válce
Výtvarná výchova 9.ro�.- 
moderní um�ní 
Výchova k ob�anství
8.ro�,-základní 
specifická práva/ 
rasismus, 
antisemitismus/

Poznámky:

Laboratorní práce:

u�ebnice :                       J. Kuklík, J.Kocian : D�jepis pro 9.ro�. ZŠ a 4.ro�. osmiletého gymnázia. SNP
                                        H. Mandelová " D�jiny 20. století. D�jepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia. Kartografie
mapy :                             Vývoj �eského státu
                                        Evropa v letech 1920 - 1939
                                        �eskoslovensko 1918 - 1939
                                        �eskoslovensko1938 -1939
                                        Druhá sv�tová válka
                                        Evropa 1945 -1999
pom�cky :                        videokazety
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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 chopnost, Hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova demokratického ob�ana - Ob�an, ob�anská spole�nost a stát, Formy participace ob�an� v politickém život�, Principy demokracie jako formy vlády a zp�sobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech - Evropa a sv�t nás zajímá, Objevujeme Evropu a sv�t, jsme Evropané
Multikulturní výchova - Kulturní diference, Etnický p�vod, Princip sociálního smíru a solidarity
Environmentální výchova - Lidské aktivity a problémy životního prost�edí, Vztah �lov�ka k prost�edí
Mediální výchova - interpretace vztahu mediálních sd�lení a reality, práce v realiza�ním týmu


