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Predmet: DEJEPIS 

 

1, Charakteristika predmetu 

Dejepis spolu s humánnou zložkou geografie a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť 

Človek a spoločnosť. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v integražívnych 

vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. V jeho 

priebehu si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické 

spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z 

hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité 

formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach.  

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka 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 môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i 

problémov.  

Takto vedie žiakov 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, ľudí, rôznych diverzifikovaných 

skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej 

spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.  

 

2. Ciele učebného predmetu 

 

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných predmetových, 

medzi predmetových kompetencií – spôsobilosti ,schopnosti využívať kvalitu získaných 

znalosti v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, 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 

Používajú 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 

-využívať 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 života a obživy človeka 

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

-popísať jednotlivé historické udalosti 

-rekonštruovať konanie a postoje ľudi v minulosti 

- skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho 

-určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 

-rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období 

 -rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj 

  

- 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 

ktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 

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 požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch.– 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Obsah predmetu 

 

Tematický celok  Obsahový štandard Výkonový štandard Odporúčan

ý počet 

hodín 

Európa na ceste k 

moderným 

národom  

 

 

 

FIG 

ENV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderný slovenský 

národ  

 

 

 

MUV 

OSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakúsko – 

Uhorsko  

 

 

MUV 

MEV 

 

 

 

 

 

Vek rozumu – encyklopédia, 

občan, revolúcia 

 

Zrod modernej doby- 

Napoleon, národný štát 

(Nemecko, Taliansko) 

 

Modernizácia – priemyselná 

revolúcia,  továreň, robotník, 

podnikatel 

 

Nacionalizmus – národné 

hnutia 

 

 

 

Slovenské národné hnutie 

 

Spisovný jazyk 

 

Politické programy 

 

Tri generácie vzdelancov 

(Bernolák, Kollár, Štúr) 

 

Revolučné roky 1848/49 

 

Slovenská národná rada 

 

Dobrovoľnícke výpravy 

Slováci v Uhorsku  

 

Slováci v Uhorsku 

 

Dualizmus 

 

Modernizácia 

 

industrializácia 

 

Maďarizácia- slovenská 

otázka 

 

Vysťahovalectvo 

 

Žiaci sú schopní:  

-na časovej osi vyznačiť 

18. a 20.st. 

-prečítať a hodnotiť 

historický prameň 

z uv.obdobia 

-analyzovať myšlienkový 

smer.vyzdv.rozum 

-krit.zhodnotiť 

dovtedajšie ľuds.poznanie 

-zdôvodniť úlohu občana 

na politickej scéne 

-vysvetliť význam 

Občianského zákonníka 

-posúdiť dôsledky 

francúzskej revolúcie 

-napísať krátku prácu na 

tému Napoleon 

 

 

 

 

 

 

-vyhladať údaje 

o bratislavskom mieri 

a prezentovať ich. 

-na historickej mape 

vyhľadať a opísať politiku 

mapu EU po Viedenskom 

kongrese 

-analyzovať príčiny 

a zdôvodniť význam 

zjednotenia Talianska 

a Nemecka 

-pochopiť proces 

formovania moderných 

národov 

 

 

-identifikovať znaky 

priemyselnej revolúcie 

a jej vplyv na 

modernizáciu a vznik 

nových tried. 

-porovna´t manifaktúru 

a továreń. 

-opísať prácu v továrni 

s prízvukom na prácu deti 

a žien. 

 

 

 

 

 4 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Prvá svetová vojna  

ENV 

 

 

DOV 

 

 

FIG 

Mesto a vidiek 

 

 

Rozdelenie Európy – 

Dohoda, Trojspolok 

 

Zákopová vojna – front a 

zázemie 

 

Odboj Slovákov a Čechov – 

Štefánik, Masaryk 

 

Zmeny na mape Európy – 

nástupnícke štáty, vznik ČSR 

 

  

 

-porovnať dopravné 

prostriedky parník 

a moderné ľode, konský 

záprah a železnie 

a automobil. 

 

-kriticky posúdiť 

a zhodnotiť činnosť 

slovenských národných 

vzdelancov 

-analyzovať a zhodnotiť 

revolučný rok 1848-49 

-analyzovať politicky 

program Slovákov 

- význam SNR 

-Memorandum národa 

slovenského. 

- opísať Rakusko-Uhorska 

-postavenie Slovákov 

v R-U. 

-vysťahovalstvo Slovákov 

-analyzovať a zhodnotiť 

príčiny a priebeh 

I.sv.vojny. 

-charakterizovať postoj 

Slovákov k vojne a ich 

účasť pri formovani ČSR 

-opísať pomocou mapy 

priebeh I.sv.vojny. 

 

 

 

9 h 

 

4. Využitie disponibilných hodín  

Predmet dejepis sme v ôsmom ročníku neposilnili vyučovali sme  1 hodinu týždenne. 

 

 

5.Stratégie - Metódy a formy práce, organizačné formy 

 

      Dejepisné vyučovanie na základnej škole vychádza z tendencie umožniť žiakom 

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

skúmaniu minulosti. Získané spôsobilosti umožnia žiakom vyhľadávať 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 ukážkami 

- rozhovor s ukážkami 

- demonštračné ukážky 

- experimentálna činnosť 



- modelové a problémové situácie 

6. Učebné zdroje 
Učebnica : PhDr.M.Bednárová PhD, Mgr.B.KrasnovskýPhD,PaedDr.B.Ulrichová : 

Történelem az AI 8.osztálya számára, Dejepis pre 8.ročník 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 

 

Žiak je hodnotený priebežne i sumárne na konci jednotlivých polrokov. Hodnotenie práce  

žiaka pozostáva:  

- z ústnych odpovedí  

- z písomných odpovedí - žiak 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 žiaka 

základnej  

školy   Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so  

špecifickými potrebami dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

so špecifickými potebami podľa MP č.32/2011 

 



  

 


