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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.  

 

Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)  

Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s 

riešením základných operácií: s historickým časom  

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky,  

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne 

 rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja, 

 využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti 

 

s historickým priestorom  

 rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor,  

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti v historickom priestore, 

 rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom  

 spôsobom života a obživy človeka, spoločnosti. s historickými faktami, udalosťami, 

 javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním  

 vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť,  

 popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich 

znakov,  

 rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti,  

 skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho,  

 určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,  

 vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov, 

 rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období,  

 rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 7. ročníka základnej školy 

vie/dokáže 

 rozlíšiť kľúčové udalosti z obdobia Veľkej 

Moravy, 

  rozpoznať kultúrny odkaz Veľkej Moravy, 

 pracovať so školskými historickými prameňmi z 

daného historického obdobia. 

 rozlíšiť kľúčové udalosti stredovekého Uhorska,  

 rozpoznať mnohonárodnostný charakter Uhorska, 

 zdôvodniť politický a hospodársky rozmach 

Uhorska,  

 vytvoriť turistického sprievodcu po banských 

mestách, 

 pracovať so školskými historickými prameňmi z 

daného historického obdobia, 

 rozpoznať dôsledky vynálezu kníhtlače na človeka 

a spoločnosť, 

 vymedziť hlavné príčiny a dôsledky zámorských 

objavov, 

 porovnať proces výroby v cechu a manufaktúre, 

 zovšeobecniť hlavné myšlienky reformácie, 

 pracovať so školskými historickými prameňmi z 

daného historického obdobia,  

 rozpoznať hlavné zmeny v Uhorsku po roku 1526, 

 vystihnúť spoločné znaky proti habsburských 

povstaní v Uhorsku, 

 pracovať so školskými historickými prameňmi z 

daného historického obdobia. 

 

 

 

 

 

 

 Uhorsko 

 Dynastie 

  kolonizácia  

 banské mestá 

 mešťan, humanizmus a 

renesancia  

 kolónie, kolonializmus 

 remeselník, cech, 

 manufaktúra reformácia, 

protestant, katolík 

 

 


