Vzdělávací oblast: Dějepis
Ročník: 6.
Kompetence (výstupy)

Učivo – obsah

Mezipředm.
vazby

– vysvětlí pojem historie, předmět
jejího zkoumání a význam
– uvede příklady důležitosti a
potřebnosti dějepisných poznatků
– uvede příklady pramenů, se kterými
historie pracuje, a institucí, jež tyto
prameny shromažďují a pečují o ně
– pracuje s časovou přímkou, rozlišuje
délku jednotlivých historických epoch,
které umí chronologicky vyjmenovat

ÚVOD DO DĚJEPISU
– definice historie a předmětu – Vých.
jejího zkoumání, význam
k občanství, ČJ,
dějepisu
M, Z, Náš kraj
– charakteristika pramenů,
instituce shromažďující
historické prameny
– základy práce s časovou
osou, historické epochy,
historické mapy

– stručně popíše vývoj života na naší
planetě
– charakterizuje život sběračů a lovců
v období pravěku a jejich kulturu
– vysvětlí význam zemědělství a
zpracování kovů
– uvede příklady archeologických
kultur na území ČR, na mapě ukáže
významná archeologická naleziště
– porovná diference mezi životem
v pravěku a současným životem

PRAVĚK
– doba kamenná (stručný
nástin vývoj života na Zemi;
nástroje; počátky
náboženství; počátky umění;
počátky zemědělství a
řemeslné výroby;
archeologická naleziště a
pravěké kultury v ČR)
– doba bronzová a železná
(nástroje; náboženství;
umění; podoba zemědělství,
řemeslné výroby a obchodu;
archeologická naleziště a
osídlení v ČR)

– charakterizuje význam přírodních
podmínek pro vznik prvních státních
útvarů
– porovná formy vlády, stratifikaci
společnosti a postavení jednotlivých
skupin obyvatelstva ve starověkých
státech
– vysvětlí původ a zásady
demokratické formy vlády
– objasní přínos antické kultury
evropské civilizaci, vyjmenuje
nejvýznamnější osobnosti
– porovná polyteistická starověká
náboženství a křesťanství, objasní
vznik křesťanského náboženství
– uvede významné antické památky
– významné lokality ukáže na mapě

STAROVĚK
– Př, Z, Vých.
– nejstarší starověké
k občanství, ČJ,
civilizace a jejich kultura:
Mezopotámie, Egypt, Indie,
VV, HV, M, F
Čína
– starověké Řecko a jeho
kultura (přírodní podmínky;
minojská civilizace;
mykénské období; městské
státy: Sparta, Atény; nadvláda
Makedonie; kultura:
náboženství, vědy, umění,
významné památky; vliv
Řecka na evropskou
civilizaci)
– starověký Řím a jeho
kultura (přírodní podmínky;
doba královská; republika;
císařství; rozpad říše, jeho
příčiny a důsledky; kultura:
náboženství, vědy, umění,
významné památky; vliv
Říma na evropskou civilizaci)

Poznámka

Termín
– první
pololetí

– Př, Z, Vých.
k občanství, VV,
ČJ

Pomůcky:
učebnice a školní atlas, pracovní listy, nástěnné mapy,
knihy z fondu školní knihovny

– druhé
pololetí

