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Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

 

Stupeň vzdelania:  nižšie sekundárne vzdelávanie – ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Dejepis 

Školský rok: 2018/2019 

Trieda: ôsma 

Vyučujúci:  J. Petoová 

Učebný materiál: PhDr. Mária Tonková, CSc, Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. Dejepis pre 7. ročník ZŠ, SPN 

Bratislava 2011, PhDr. Marcela Bednárová, PhD., Mgr. Branislav Krasnovský, PhD., PaedDr. Barbora Ulrichová, 

Dejepis pre 8. ročník ZŠ, MS 2011 

                                                           

Časová dotácia:   1 hod.  týždenne  (  33 ročne) 

 



 
 
M/T 

Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

IX/I  
Úvodná hodina Čím sa zaoberá dejepis. 

Riadený rozhovor, 

diskusia 

  

IX/II   

Osvietená panovníčka  

Žiak :  

-vie charakterizovať 

osvietenský absolutizmus 

- vymenovať a opísať 

hlavné reformy  

Riadený rozhovor 

  

IX/III  

Reformátor na tróne 

Žiak : 

-vie charakterizovať vládu 

Jozefa II., vymenovať 

a zhodnotiť ich prínos 

 

Motivačné 

rozprávanie 

  

IX/IV  

Epocha osvietenských 

vzdelancov 

Žiak:  

-vie charakterizovať 

osvietenský absolutizmus, 

prezentovať život a dielo 

Kollára, Mateja Bela 

a poukázať na význam pre 

spoločnosť  

Motivačné 

rozprávanie, riadený 

rozhovor 

  

X/I Na ceste 
k moderným 
národom 

Francúzska revolúcia 

Žiak :  

-vie na časovej osi 

vyznačiť obdobie 18. – 20. 

Storočia a zapísať 

najvýznamnejšie udalosti 

 

Vysvetľovanie, 

riadený rozhovor, 

práca s historickými 

prameňmi 

Multikultúrna 

výchova – vplyv 

migrácie na kultúru 

 

X/II  

Napoleon Bonaparte 

a napoleonské vojny 

Žiak : 

- vie analyzovať 

myšlienkový smer 

vyzdvihujúci rozum  

Skupinové 

vyučovanie, práca 

s historickými 

prameňmi 

Osobný a sociálny 

rozvoj – život 

jednotlivca v 

novoveku 

 



 

X/III  

Miniprojekt 

Žiak :  

-vie vypracovať projekt 

o francúzskej kráľovnej 

Márii Antoinette 

 

Prezentácia   

X/IV  

Cárske Rusko 

Žiak : 

- vie vysvetliť pojem – 

dekabristi, zrušenie 

nevoľníctva, neobmedzená 

moc cára, význam 

Krymskej vojny  

 

Práca v skupinách    

XI/I  

Vo víre revolúcií a 

nacionalizmu  

Žiak :  

-vie vysvetliť príčiny 

vzniku revolúcií v Európe 

-vie zhodnotiť význam 

JARI národov 

 

Práca s mapami – 

skupinová a 

individuálna 

Enviromentálna 

výchova –dopad 

činnosti človeka na 

prírodu 

 

XI/II  

Vznik národných štátov – 

zjednotenie Talianska 

Žiak : 

- vie zdôvodniť úlohu 

občana na politickej scéne 

– Cavour, Garibaldi 

Riadený rozhovor Dopravná výchova – 

spôsob prepravy v 

minulosti 

 

XI/III  

Vznik národných štátov – 

zjednotenie Nemecka 

Žiak :  

- vie zdôvodniť úlohu 

občana na politickej scéne - 

Bismarck 

Riadený rozhovor   

XII/I  

Zasľúbená zem - Amerika 

Žiak : 

- vie vysvetliť význam 

občianskeho zákonníka  

 

Riadený rozhovor 

Rodinná výchova – 

novoveká rodina 
 

XII/II  Sever proti Juhu Žiak: Riadený rozhovor   



 -vie načrtnúť život v USA 

v 18. A 19. storočí  

-vie popísať príčinu, 

priebeh a výsledok 

americkej vojny za 

nezávislosť, chápu význam 

zrušenia otroctva 

XII/III  

Priemyselná revolúcia a 

modernizácia 

 

Žiak: 

-vie vystihnúť základné 

znaky priemyselnej 

revolúcie 

-vie porovnať proces 

výroby v cechu, 

manufaktúre a továrni 

Riadený rozhovor 

Finančná gramotnosť 

– druhy platidiel v 

minulosti 

 

I/I  

Miniprojekt – objavy 

a vynálezy  

Žiak: 

-vie pripraviť projekt na 

základe 

medzipredmetových 

vzťahov o významných 

objavoch vo vybranom 

odbore  

Prezentácia  

 

 

I/II  Kultúra a umenie Žiak : 

-pozná najvýznamnejšie 

diela 19. storočia  

Riadený rozhovor  
 

I/III Moderný 
slovenský národ 

Opakovanie tematického 

celku 

Žiak : 

-vie pracovať 

s nadobudnutými 

vedomosťami 

Previerka   

 

II/I  

Slovenské národné hnutie  

Žiak : 

-vie vysvetliť pojmy národ, 

národnosť, povedomie 

-pozná ciele slovenského 

Riadený diskusný 

rozhovor,  

Multikultúrna 

výchova – národy v 

Uhorsku 

 



národného hnutia  

II/II  

Anton Bernolák  

Žiak : 

-vie vysvetliť proces 

formovania moderných 

národov 

-vie vymenovať znaky 

moderného národa 

Riadený rozhovor 

Osobný a sociálny 

rozvoj – život 

jednotlivca v Uhorsku 

 

II/III  

Slovanská vzájomnosť 

Žiak : 

-vie opísať a vysvetliť 

postavenie menších 

národov v Uhorsku 

(Rumunov, Chorvátov, 

Slovákov) a ich boj za 

národnú slobodu 

Práca s historickým 

prameňom 

Dopravná výchova – 

spôsoby prepravy v 

minulosti 

 

III/I  
Miniprojekt – o diele J. 

Kollára Slávy dcéra 

Žiak : 

-vie pripraviť projekt 

o diele Jána Kollára 

Prezentácia   
 

III/II  

Štúrovská generácia  

Žiak : 

-pozná priebeh uzákonenia 

spisovnej slovenčiny a jej 

význam pre slovenský 

národ  

Riadený rozhovor  

 

III/II  
Projekt – vytvoriť plagát 

o štúrovskej generácii 

 

 

Žiak : 

-vie vymenovať 

predstaviteľov štúrovskej 

generácie 

 

Prezentácia  

 

III/III  

Slováci a revolučný rok 

1848 -1849 

Žiak : 

-vie zhodnotiť revolučný 

rok 1848 – 1849 

v Uhorsku, čo sa zmenilo 

a čo sa nezmenilo 

Práca s historickým 

prameňom 

Rodinná výchova – 

život rodiny v 

novoveku 

 



v postavení Slovákov po 

revolúcii  

IV/I  Miniprojekt – o slovenskom 

maliarovi P.M. Bohúňovi  

Žiak: 

-vie pripraviť prezentáciu 

o maliarovi Bohúňovi 

a priblížiť jeho umelecké 

dielo 

Prezentácia  

 

IV/II  Od Memoranda k Matici 

Slovenskej  

Žiak : 

-dokáže opísať snahy 

Slovákov v národnom hnutí 

a analyzovať memorandum 

ako základný politický 

program Slovákov 

Riadený rozhovor 

Finančná gramotnosť 

– druhy platidiel v 

Uhorsku 

 

IV/III  

Čo sme sa naučili 

Žiak : 

-vie použiť nadobudnuté 

vedomosti 

-vie pracovať so školskými, 

historickými prameňmi 

Fixačná  

 

V/I Rakúsko -
Uhorsko 

Rakúsko-Uhorské 

vyrovnanie a Slováci  

Žiak : 

-vie opísať dôvody vzniku 

Matice Slovenskej a 3 

slovenských gymnázií 

a prečo uhorská vláda 

činnosť Matice a gymnázií 

zakázala 

-vie vysvetliť pojem 

dualizmus 

 

Riadený rozhovor 

Regionálna výchova – 

náš región počas R-U 

 

V/II  

Aktivity Slovákov na svoju 

obranu  

Žiak : 

-vie zhodnotiť postavenie 

Slovákov v Uhorsku po R-

U vyrovnaní 

-poznajú význam 

Práca s mapou 

Rodinná výchova – 

rodinný život na 

konci 19. storočia  

 



Apponyiho zákonov 

a tragédie Černovej 

 

 
V/III 

 

Miniprojekt – postavenie 

žien v tomto období  

Žiak : 

-vie pripraviť referát 

o postavení žien v danom 

období 

 

Práca s historickým 

textom - prezentácia 
 

 

VI/I  

Slovenské vysťahovalectvo 

Žiak : 

-vie určiť príčiny 

a dôsledky vysťahovalectva 

z Rakúsko - Uhorska 

Skupinová práca 
Finančná gramotnosť 

– hospodárska kríza  

 

VI/II  

Miniprojekt – Dejiny 

priemyslu v našom regióne 

Žiak : 

-vie zistiť aké fabriky boli 

v minulosti a na čo sa 

špecializovali  

Prezentácia  

 

VI/II  

Záverečné opakovanie 

Opakovanie, systematizácia 
nadobudnutých poznatkov 

 
Projektová  

 

 


