
Dějepis pro 2. stupeň ZŠ

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE Náplň lekce

1. Člověk v dějinách 1 Úvod do učiva dějepisu historie, hmotné a písemné prameny, získávání informací o dějinách, měření času

2. Pravěk 1 Vývoj člověka vznik a vývoj člověka

2 Periodizace pravěku doba kamenná, bronzová, železná

3 Kultura v pravěku jeskynní malby, drobné plastiky aj.

3. 1 Staroorientální státy dějiny Mezopotámie, Egypta a dalších blízkovýchodních civilizací, dějiny Indie a Číny

2 Klasické (antické) státy - starověké Řecko dějiny a kultura starověkého Řecka 

3 Klasické (antické) státy - starověký Řím dějiny a kultura starověkého Říma 

4. Středověk 1 Raný středověk středověká společnost, vznik a vývoj raně středověkých států, románská kultura

2 České země v raném středověku Sámova říše, Velká Morava, přemyslovský český stát

3 Vrcholný a pozdní středověk změny ve společnosti (zemědělství, vznik a rozvoj měst), vývoj států, stoletá válka, gotická kultura

4 České země ve vrcholném a pozdním středověku české země za posledních Přemyslovců, Lucemburků, za husitství, Jiřího z Poděbrad, Jagellonců

5. Novověk 1 Raný novověk zámořské objevy, reformace, humanismus a renesance, třicetiletá válka

2 Raný novověk v českých zemích nástup Habsburků, renesance, české stavovské povstání

3 Evropa a svět v novověku

4 České země v novověku

5 Kultura v období novověku baroko, manýrismus, klasicismus, empír, romantismus, biedermeier, secese,…

6. Nové (moderní) dějiny 1 První světová válka mezinárodní situace před válkou, Trojspolek a Trojdohoda, válka a její důsledky, ruské revoluce, mírová konference ve Versailles

2 Vznik ČSR a její vývoj mezi světovými válkami české země za 1. světové války, vznik ČSR a její vývoj ve 20. a 30. letech

3 Evropa a svět mezi světovými válkami 20. léta v Evropě, vznik SSSR, vznik a nástup fašismu, světová hospodářská krize, 30. léta,  německý nacismus

4 Druhá světová válka příčiny, průběh a důsledky 2. světové války

5 Evropa a svět po druhé světové válce vznik OSN, dekolonizace, rozdělení světa na západ a východ, studená válka, perestrojka

6 Československo po druhé světové válce, vznik České republiky poválečná léta, únorový převrat r. 1948, 50. léta, pražské jaro, normalizace, sametová revoluce, rozdělení Československa, vznik České republiky

Starověk

Pro žáky 6. a 9. tříd druhého stupně jsme si připravili speciální kurz dějepisu zaměřený na procvičování a opakování probírané látky. Kurz hravou formou opakuje nabité znalosti, upevňuje je a rozvíjí. Kurz 

je vhodným doplňkem pro prezenční výuku a slouží především jako domácí příprava.

absolutismus, anglická revoluce, průmyslová revoluce, velká francouzská revoluce, napoleonské války, osvícenství, vznik USA, válka Sevu proti Jihu, rok 1848 v 

Evropě, sjednocení Itálie a Německa, vývoj kolonialismu, vznik a vývoj dělnického hnutí

české země a habsburská monarchie po třicetileté válce, osvícenský absolutismus Marie Terezie a Josefa II., národní obrození, rok 1848 v Čechách, vznik 

Rakousko-Uherska, rakouská monarchie v 2. pol. 19. stol.


