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Predmet:    DEJEPIS 

 
1. Charakteristika predmetu 

 

Dejepis spolu s humánnou zloţkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť 

spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v 

integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie 

ţiakov. V jeho priebehu si ţiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a 

demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s vývojom ļudskej 

spoločnosti najmä z hļadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ļudí a tieţ prostredníctvom 

pohļadov na dôleţité formy ţivota spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach. 

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia ţiaka ako celistvej osobnosti 

a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či uţ 

z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej 

odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, 

javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej 

spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. 

storočia, v ktorých môţeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i 

problémov. Takto vedie ţiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako 

súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a 

etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ļudí, rôznych 

diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály 

demokratickej spoločnosti. Rovnako dôleţitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám 

európskej civilizácie. 

 

2.. Ciele učebného predmetu 

 

Za základnú cieļovú kategóriu výučby dejepisu povaţujeme tvorbu študijných predmetových, 

medzi predmetových kompetencií – spôsobilosti ,schopnosti vyuţívať kvalitu získaných 

znalosti v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umoţnia ţiakom, aby 

nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály 

kompetencii .Klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou ktorých sa 

cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný názor. 
Základné predmetové kompetencie 

Pouţívajú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením základných operácii 

 -s historickým časom 

-zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky 

-rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja 

-vyuţívať medzniky ako prostriedok orientácie v minulosti 



-historickým priestorom 

-rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor 

-zaraďovať historické udalosti,javy a procesy 

-rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom ţivota a obţivy človeka 

-historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním 

-popísať jednotlivé historické udalosti 

-rekonštruovať konanie a postoje ļudi v minulosti 

- skúmať konanie ļudí v daných podmienkach a vysvetļovať ho 

-určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 

-rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období 

 -rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj 

 í 

- z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov  

kombinovaných 

- z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov,  

novín, časopisov, webových stránok 

- z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie 

 

zoradení výsledkov 

- rozpoznaní podstatného od nepodstatného 

- integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca 

- vyhodnocovaní správnosti postupu 

- tvorbe súboru vlastných prác 

Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje,  

konkretizuje v učebných poţiadavkách v jednotlivých tematických celkoch.– 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Obsah vzdelávania 

 

Tematický 

celok 

Obsahový 

štandad 

Výkonný štandard Počet 

hodín 

1. Obrazy 

pravekého 

sveta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Obrazy 

starovekého 

sveta 

Od lovca k 

roļníkovi a 

remeselníkovi 

ENV 

 

Riečne 

civilizácie 

a ich dedičstvo 

 

OSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staroveké 

Grécko 

 

Rímska 

republika 

Limes Romanus 

 

Ļudia a ich 

kaţdodenný 

ţivot 

 

Divy 

starovekého 

Sveta 

 

FIG 

MEV 

 

 

 

- rozpoznajú rozdiely v spôsobe obţivy a ţivota 

pravekých zberačov, lovcov a roļníkov 

- analyzujú pracovné nástroje pravekých ļudí 

- zhodnotia význam najdlhšie pouţívaného 

pracovného materiálu – kameňa 

-porovnajú kamenné pracovné nástroje s 

medenými a bronzovými nástrojmi 

-porovnajú výhody a nevýhody týchto nástrojov, 

resp. zbraní 

- identifikujú nástroje a zbrane človeka medenej 

doby 

-zovšeobecnia spôsob obţivy a ţivota ļudí v 

medenej dobe na základe príbehu Ötziho 

-zostavia správu zo skúmania spôsobu obţivy a 

ţivota pravekých ļudí 

-odhalia postupne stav a premeny ţivotného 

prostredia v dôsledku ļudskej činnosti 

- odhalia vzťah medzi prírodnými podmienkami 

údolí veļkých riek a vznikom prvých štátov 

-identifikujú znaky zavlaţovacieho 

poļnohospodárstva 

- analyzujú vnútorné členenie spoločnosti v 

mestskom štáte 

-zhodnotia premeny a význam písma pre 

spoločnosť najstarších štátov 

- zostavia obrazový materiál o kultúrnych 

pamiatkach najstarších štátov 

-identifikujú poznatky obyvateļov najstarších 

štátov, ktoré nám slúţia dodnes 

- odhalia vzťah medzi prírodnými podmienkami a 

vznikom mnoţstva nezávislých mestských štátov 

v Grécku 

-rozpoznajú rôznu formu vlády v mestských 

štátoch na príklade Atén a Sparty 

- analyzujú spôsob ţivota a formu vlády 

v Aténach 

za Perikla 

-analyzujú Periklovu reč o aténskej demokracii 

-kladú základné analytické otázky školskému 

historickému písomnému prameňu 

-pochopia problém rovnosti a nerovnosti 

-zdôvodnia významné postavenie telesnej 

výchovy 

v mestských štátoch 

- vymedzia olympijské disciplíny, v ktorých sa 

dodnes súťaţí 

15 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 h 



 

 

 

 

 

 

Ĺudia a ih 

kaţdodenný 

ţivot 

 

MUV 

ENV 

 

 

 

 

 

Divy 

starovekého 

sveta 

-zhodnotia význam olympijských myšlienok v 

minulosti i prítomnosti 

-analyzujú formu vlády v rímskej republike ako 

mestského štátu 

- analyzujú spôsob obţivy a ţivota v Ríme 

-dokumentujú expanziu mestského štátu a jeho 

premenu v ríšu 

-rozpoznajú vnútorné dôsledky expanzie pre 

politickú premenu republiky na cisárstvo 

-rozpoznajú príčiny budovania rímskej hranice 

pozdĺţ stredného Dunaja 

- zostavia stručný informačný materiál o ţivote v 

rímskych táboroch na našom území 

-rozpoznajú dôleţitosť gréckej a rímskej kultúry 

pre vytvorenie európskej kultúry 

-zostavia obrazový materiál o divoch starovekého 

Sveta 

 

Svetové 

Náboženstvá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazy 

stredovekého 

sveta 

kresťanstvo 

islam 

 

 

OSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri ríše raného 

stredoveku 

Prepoţičiavanie 

pôdy 

 

 

Kaţdodenný 

ţivot 

 

 

 

Vzdelanie 

-odhalia príčiny prenasledovania kresťanov v 

rímskej ríši 

-rozpoznajú korene kresťanského náboţenstva 

-identifikujú hlavné rozdiely medzi Starým a 

Novým zákonom 

-zhodnotia význam a odkaz kresťanstva pre 

európsku kultúru 

-odhalia okolnosti vzniku islamu 

-zdôvodnia príčiny rýchleho rozširovania islamu 

-identifikujú odkaz arabskej kultúry pre európsku 

kultúru 

 

 

-zdôvodnia príčiny rozdelenia rímskej ríše 

-zovšeobecnia príčiny zániku západorímskej ríše 

-odhalia ciele expanzívnej politiky Justiniána, 

Karola Veļkého a arabských kalifov 

-zhodnotia kultúrny odkaz Byzantskej a Franskej 

ríše 

-odhalia nový vzťah medzi ļuďmi vyšších 

spoločenských vrstiev formujúcej sa stredovekej 

spoločnosti za pomoci grafu 

-identifikujú spôsob ţivota a obţivy jednotlivých 

sociálnych vrstiev stredovekej spoločnosti 

-zdôvodnia príčiny oddelenia remeselníkov od 

roļníkov 

-zdôvodnia, prečo sa kláštory stali postupne 

hospodárskymi a kultúrnymi centrami 

-zhodnotia význam stredovekých univerzít 

5 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 h 

 



 

4. Využitie disponibilných hodín  

Predmet dejepis sme v šiestom ročníku neposilnili vyučovali sme  1 hodinu týţdenne. 

 

5.Stratégie - Metódy a formy práce, organizačné formy 

 

      Dejepisné vyučovanie na základnej škole vychádza z tendencie umoţniť ţiakom 

získať kompetencie, ktoré im vytvoria podmienky na aktívny prístup k pátraniu a 

skúmaniu minulosti. Získané spôsobilosti umoţnia ţiakom vyhļadávať a pátrať, pýtať sa 

na jednotlivé historické javy a procesy a tým spôsobom nepristupovať k histórii len ako 

k uzavretej minulosti. 

- diskusia 

- práca s internetom 

- skupinová a individuálna práca 

- prednáška s ukáţkami 

- rozhovor s ukáţkami 

- demonštračné ukáţky 

- experimentálna činnosť 

- modelové a problémové situácie 

6. Učebné zdroje 

 

Učebnica: B.Krasnovsky,M.Miháliková,M.Tonková : Dejepis-Történelem pre 6.r.ZŠ 

 Internetové stránky 

 Odborné časopisy  

 Odborné knihy 

 Učebné pomôcky 

 Materialno-technické a didaktické prostriedky: Počítač, 

            Internet, 

            Didaktické CD, 

            Projektor, 

            Online programy z internetu  

-   

 

7. Hodnotenie predmetu 

 

Ţiak je hodnotený priebeţne i sumárne na konci jednotlivých polrokov. Hodnotenie práce  

ţiaka pozostáva:  

- z ústnych odpovedí  

- z písomných odpovedí - ţiak je skúšaný písomnou formou – testom,  

- samostatnej práce na hodinách, aktivity pri plnení úloh, 

- vytvorenia projektov a prezentácií, 

- písomné úlohy budú hodnotené známkou, ostatné slovne i známkou. 

Predmet dejepis v piatom ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s  



príslušným metodickým pokynom, Metodický pokyn  č.22/2011 na hodnotenie ţiaka 

základnej  

školy   Pri hodnotení a klasifikovaní ţiakov so  

špecifickými potrebami dodrţiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov 

so špecifickými potebami podļa MP č.32/2011 

 

 


