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5.2.5.1

DĚJEPIS

Dějepis je vyučován v rámci vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Důraz je
kladen na rozvoj historického vědomí. Výuka vychází z počátečního zájmu žáka o
dějiny a pokračuje utvářením „obrazu historie“ a směřuje k porozumění historickým
jevům a dějům, které jsou vnímány komplexně.
Obsahové vymezení předmětu
 rozvíjení vlastního historického vědomí
 získávání orientace v historickém čase
 pochopení souvislostí dějinných událostí a procesů
 chápání kulturní rozmanitosti světa
 utváření pozitivního hodnotového systému
Časové a organizační vymezení
Dějepis je vyučován jako samostatný předmět v 6.-9. ročníku v dvouhodinové
týdenní dotaci v 6, 7. a 9 tř. 2 hod., 8.tř. 1 hodina týdně.
Žák je veden k samostatné práci, k práci ve skupině. Učí se samostatně
vyhledávat, interpretovat, srovnávat, analyzovat, kriticky hodnotit a zpracovávat
informace z různých zdrojů, zároveň se učí utvářet si vlastní názor, obhajovat a
korigovat ho v diskusi.
Školní vzdělávací program „Pavlovická škola“

Realizace PT v předmětu
Název PT

Dějepis

Tématický okruh

Námět



Výchova demokratického
občana



Principy
demokracie jako
formy vlády a
způsobu
rozhodování 6

 Athény x Sparta
Formy vlády
Demokracie ve srovnání
s absolutistickými státy,
diktatura
Absolutismus x konstituční
monarchie



Multikulturní výchova



Princip sociálního
smíru a solidarity
9

 Druhá světová válka
Rasová nesnášenlivost x
rovnocennost všech
etnických skupin a kultur
Nutnost principu
sociálního smíru a
solidarity
Holocaust – nejhorší
projev rasismu



Mediální výchova



Vnímání autora
mediálních sdělení
9



Roky 1939-45
(materiály archivu
Frýdlant – dobový tisk)
Vliv vlády historických
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souvislostí i autora na
mediální sdělení


Mediální výchova



Fungování a vliv
médií ve
společnosti 9



Rok 1968 a 1989 na
Liberecku v kontextu
dějin republiky
Vliv médií v klíčových
okamžicích dějin
Interpretace vztahu
mediálních sdělení a
reality

Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence k učení
Učitel:
 vyvodí cíl a zhodnotí, jak se ho podařilo dosáhnout
 zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých
historických zdrojů
 vede k užívání správné terminologie a symboliky
 umožní žákům prezentovat výsledky své práce
 nabízí jim možnost různých řešení
 nabádá žáky k zamyšlení nad historickým vývojem různých oblastí
 klade důraz na poznávání kořenů společenských jevů, dějů a změn
 vychovává občany demokratické společnosti, kteří jsou znalí svých práv a
povinností, které jsou do určité míry výsledkem historického vývoje
 vyžaduje vyhledávání vztahů mezi minulými a současnými událostmi a jejich
porovnávání s procesy v evropském a celosvětovém měřítku
 rozvíjí časovou a prostorovou představu, která žákům umožní lépe pochopit
historické jevy a děje
 vytváří prostor k rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost
Kompetence k řešení problémů
Učitel:
 rozebírá se žáky historické problémy, podívá se na ně z různých úhlů, navrhuje
různá řešení
 vytvoří prostor pro formování vlastního názoru při zkoumání historických událostí
a osobností
 naučí žáky nevzdávat se při prvním nezdaru při pochopení historických
souvislostí, hledat pomoc v různých textech, encyklopediích, mediálních
pořadech, na internetu, návštěvou výstav, komunikací s kronikáři apod.
 nabízí využívání učebních pomůcek – map, zvukových nahrávek, filmů… tak, aby
měl žák možnost se při obhajobě svého řešení o co opřít
 motivuje žáky k zapojení do různých soutěží s historickým zaměřením
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Kompetence komunikativní
Učitel:
 vede žáky k přesnému a výstižnému vyjadřování, k používání správných
historických termínů
 zařazuje do výuky diskusi nad historickými jevy
 učí žáky věcnému argumentování o různých etapách vývoje lidské společnosti
 zadává práci s různými typy dějepisných textů
 vede k popisu činností při práci s historickými materiály, k dotazování se na
nejasnosti, ke komunikaci se spolužáky
 klade důraz na týmovou práci
Kompetence sociální a personální
Učitel:
 pomáhá podle potřeby žákům v činnostech při poznávání dějinných souvislostí
 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápou potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného historického úkolu
 pěstuje v žákovi pozitivní představu o sobě samém, umožní jim vyslovit svůj
názor a obhájit svůj způsob řešení, schopnost sebehodnocení
Kompetence občanské
Učitel:
 pěstuje v žácích vztah k tradicím, národnímu, historickému a kulturnímu dědictví,
vede je k úctě k jiným národům a etnikům
 klade důraz na respektování, ochranu a ocenění našich tradic a kulturního i
historického dědictví
 učí žáky projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a
tvořivost, k aktivnímu zapojení do kulturního dění a sportovních aktivit
 podporuje tvořivou činnost žáků / dějepisné soutěže, olympiády…/
 rozvíjí respekt a toleranci k zvláštnostem lidí, skupin a různých společenství
 rozvíjí orientaci v historických, etnických, právních a ekonomických faktech,
tvořících rámec každodenního života
 vede k posuzování každodenní situace a událostí v mezinárodních a globálních
souvislostech, k rozpoznávání názorů a postojů, které odporují základním
principům demokratického soužití
Kompetence pracovní
Učitel:
 požaduje dodržování dohodnuté kvality práce
 umožní žákům vzájemně si radit a pomáhat si při práci ve skupinách
 předkládá žákům co nejvíc názorných vyučovacích pomůcek a učí je s nimi
pracovat
 vede žáky k rozplánování zadaného úkolu a průběžně kontroluje výsledky práce
 učí žáky sebehodnocení své práce – individuální i ve skupině
 vede k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci
 motivuje žáky k tvorbě projektů s historickými náměty
 vede žáky k ochraně životního prostředí, zdevastovaného v minulosti

