
Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

1 hodina týždenne,  33 hodín ročne / 0 h týždenne 

Spolu 33 hodín 

Ročník piaty 

Škola ISCED 2 – nižšie stredné  vzdelávanie 

Názov ŠkVP 2. stupeň základnej školy 

Kód a názov ŠVP ŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiakov ako celistvých 

osobností a uchovávanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historických 

skúseností či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. 

Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, 

javov a procesov v čase a priestore, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej i 

celosvetovej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom 

dejepisu postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho 

konania, lebo chápanie, vnímanie a porozumenie historických procesov predstavuje jeden zo 

základných predpokladov komplexného poznávania ľudskej spoločnosti.  

V procese výučby dejepisu na základnej škole sa kladie osobitný dôraz na dejiny 19. a 

20. storočia preto, lebo v nich môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských 

javov i problémov. Dejepis vedie žiakov k vzťahu k vlastnej minulosti cez prizmu prítomnosti 

ako súčasti rozvíjania, korigovania, kultivovania a zachovávania ich historického vedomia, v 

ktorom rezonuje i vzťah k minulosti iných národov a etník. Rovnako tak k pochopeniu a 

rešpektovaniu kultúrnych a iných odlišností ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a 

spoločenstiev. Má tiež prispievať k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. 

Dejepis pripisuje dôležitosť aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 

 

2. CIELE PREDMETU  

Žiaci  

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase,  

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom priestore,  

 naučia sa čítať a používať dejepisnú mapu,  



 získajú základné vedomosti a spôsobilosti z oblasti vybraných historických udalostí, javov, 

procesov z národných a svetových dejín,  

 nadobudnú spôsobilosť pochopiť príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí,  

 získajú schopnosti poznávať históriu na základe analýzy primeraných školských historických 

písomných, obrazových, hmotných a grafických prameňov a sú schopní týmto prameňom klásť 

primerane adekvátne otázky, 

 rozvinú si komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností rozvíjať a kultivovať kultúrny 

dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i školského dejepisu v 

demokratickej spoločnosti.  

 osvoja si postupne spôsobilosť historickej kultúry ako schopnosti orientovať sa v mnohosti 

kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávame s históriou. 

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Človek v premenách času a priestoru 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 použiť správne pojmy, ktoré súvisia s 

tokom času,  

 zakresliť na časovú priamku časové 

kategórie od blízkych po vzdialené,  

 preskúmať okolie svojho bydliska,  

 rozpoznať staré od nového, 

 rozpoznať, čo sa zmenilo za posledný rok 

jeho života,  

 zaznamenať rozprávanie rodinných 

príslušníkov o minulosti,  

 rozlíšiť jednotlivé generácie vo svojej 

rodine,  

 rozlíšiť jednotlivé druhy historických 

prameňov,  

 rozpoznať rozdiel medzi zemepisnou a 

dejepisnou mapou,  

 zostaviť obrazový materiál o pohybe ľudí 

v minulosti a prítomnosti,  

 pracovať so školskými historickými 

prameňmi, ktoré približujú danú tematiku. 

 minulosť, prítomnosť, budúcnosť, 

 deň, mesiac, rok, dátum, letopočet, 

 kalendár, 

 desaťročie, storočie, tisícročie,  

 bydlisko, obec, región, Slovensko,  

 rodinný album, fotografia,  

 generácia, rodostrom,  

 historické pramene (písomné, obrazové, 

hmotné),  

 múzeum, knižnica, archív, školská kronika, 

 mapa,  

 vysťahovalectvo, prisťahovalectvo, 

stretávanie kultúr, 

 základné analytické otázky: Kto je autorom 

prameňa? Kedy bol napísaný prameň? Čo 

je obsahom prameňa? Komu bol prameň 

určený? Aký bol zámer autora prameňa? 

 

 

Človek a komunikácia 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 rozlíšiť jednotlivé druhy komunikácie 

medzi ľuďmi,  

 prerozprávať príbeh z minulosti svojho 

regiónu,  

 jazyk, písmo, kniha, noviny, rozhlas, 

televízia, internet,  

 náboženstvo,  

 legendy, mýty, povesti,  

 konflikt, vojna, detský vojak, mier, obete, 



 identifikovať dôsledky konfliktov a vojen 

pre človeka a prostredie, v ktorom žije,  

 zdôvodniť stálu prítomnosť vojen v 

minulosti a prítomnosti,  

 pracovať so školskými historickými 

prameňmi, ktoré približujú danú tematiku. 

 detská práca 

 


