Vzdělávací oblast: Dějepis
Ročník: 9.
Kompetence (výstupy)

Učivo – obsah

– zopakuje si základní události,
pojmy a osobnosti učiva 8. ročníku

Opakování učiva 8.
ročníku

– objasní mezinárodněpolitickou
situaci po první světové válce
– vysvětlí okolnosti vzniku ČSR,
charakterizuje její vnitropolitickou
situaci a postavení v mezinárodní
politice, vyjmenuje významné
osobnosti veřejného života,
hospodářství a kultury
– charakterizuje jednotlivé politické
systémy v meziválečné Evropě a
vysvětlí příčiny jejich nastolení
– porovná totalitní a demokratický
způsob vlády i jednotlivé totalitní
režimy
– objasní pojmy nacionalismus,
rasismus, antisemitismus a
holocaust, uvede jejich příklady a
vysvětlí jejich škodlivost
– popíše příčiny, průběh a důsledky
druhé světové války
– významné lokality ukáže na mapě

PRVNÍ POLOVINA 20.
STOLETÍ (DO R. 1945)
– uspořádání světa po první
světové válce
– vznik a první léta
Československé republiky a
její kultura
– Evropa mezi dvěma
světovými válkami
– Mnichovská dohoda a tzv.
druhá republika
– druhá světová válka a
holocaust
– protektorát Čechy a
Morava
– český respektive
československý
protifašistický odboj

– vysvětlí příčiny, průběh a důsledky
rozdělení světa železnou oponou,
porovná situaci v jednotlivých
táborech, vyjmenuje významné země
a představitele jednotlivých táborů
– popíše situaci v komunistickém
Československu mezi léty 1948 až
1989, uvede typické prvky totality a
jejich dopad na vývoj země a život
obyvatelstva
– objasní rozvoj a zneužití vědy a
techniky ve válečných konfliktech
20. století
– popíše rozmanitost kultury 20.
století
– objasní rozvoj masových
sdělovacích prostředků, vysvětlí
pozitiva i negativa jejich vlivu na
veřejné mínění
– charakterizuje vybrané problémy
současnosti a pokusí se objasnit
jejich příčiny a odhadnout možné
důsledky, vysvětlí rozdíly mezi tzv.
vyspělými a rozvojovými zeměmi,
objasní rozdíly mezi problémy, jež
mají
– významné lokality ukáže na mapě

Mezipředm.
vazby

Poznámka

Termín
– první
pololetí

– Vých.
k občanství, Z,
ČJ, VV, HV,
Informatika

– druhé
pololetí

SOUDOBÉ DĚJINY (1945
AŽ SOUČASNOST)
– poválečné uspořádání
světa
– vznik tzv. studené války,
situace v jednotlivých
táborech bipolárního světa
– rozpad koloniálního
systému
– totalitní režim
v Československu (1948 až
1989)
– rozpad sovětského bloku
v roce 1989 a tzv. sametová
revoluce v Československu
– rozvoj moderní kultury,
nástup masových médií
– problémy současného
světa

Pomůcky:
učebnice a školní atlas, pracovní listy, nástěnné mapy, knihy z fondu školní knihovny
výuková videa, CD, DVD, internet
Soutěže:
dějepisná olympiáda

