
TEMATICKÝ PLÁN – 6. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Dějepis 6 (Pravěk a starověk) – Válková. V., SPN, Praha 2012. 

Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995. 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Úvod do dějepisu 
-  seznámení s učebnicí 

- historické prameny 
- čas, časová přímka, způsoby měření a zaznamenávání času 

září 

2. Pravěk 
- vznik Země, vývoj člověka 
- doba kamenná 
- doba bronzová a železná 
- Keltové, Germáni 
- Slované 

září  

říjen 

listopad 

3. Souhrnné opakování celku listopad 

 

 

 

UČIVO – STAROVĚK: OBDOBÍ: 

4. Mezopotámie 
- přírodní podmínky, řemesla, vzdělání 
- Sumer, Asýrie, Babylonie 
- Kultura 

listopad 

prosinec 

5. Egypt 
- přírodní podmínky, řemesla, vzdělání 
- kultura 

leden 

6. Indie a Čína 
- přírodní podmínky, řemesla, vzdělání 
- kultura 

únor 

7. Řecko 
- přírodní podmínky, zemědělství a výroba 
- Mínójská Kréta 
- Mykény 
- homérské, klasické a archaické období 
- Makedonie 
- kultura a vzdělanost 

březen 

duben 
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8. Řím 
-  přírodní podmínky, zemědělství a výroba, obchod, Etruskové 

- počátky Říma, doba královská 
- římská republika 
- pozdní římská říše 
- významní císaři  
- kultura, umění, věda 

květen 

červen 

9. Souhrnné opakování červen 

 

Součástí výuky bude i říjnová exkurze do Národního muzea Praha – výstava 

Keltové (lektorovaný program) a do Archeoparku pravěku ve Všestarech, 

realizovaná v koordinaci s dalšími akcemi tříd v jarním termínu. 
 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 7. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Dějepis 7 (Středověk a raný novověk) - Válková, V., SPN, Praha 2009 

Středověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 2006 

 

 

UČIVO – RANÝ STŘEDOVĚK: OBDOBÍ: 

1. Raný středověk 
- společnost, hospodářství, lenní systém, náboženství 
- Francká říše 
- Byzanc 
- dějiny vybraných evropských států 
- křížové výpravy 
- vikingové 
- Kyjevská Rus 

září 

říjen 

2. Počátky dějin českých zemí 
- Sámova říše 
- Velká Morava 
- počátky českého státu – pověsti 
- první čeští králové 
- románský sloh 

listopad 
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3. Vrcholný a pozdní středověk 
- kolonizace 
- význam měst 
- cechy 
- Svatá říše římská, Anglie a Francie 
- stoletá válka 
- východní a střední Evropa 
- zámořské objevy 
- Lucemburkové na českém trůně 
- Mistr Jan Hus 
- husitství 
- doba poděbradská a Jagellonci 
- gotika 

prosinec 

leden 

únor 

4. Raný novověk 
- stavovská společnost, manufaktury 
- reformace 
- kultura a náboženství před Bílou horou 
- evropské státy 
- české země za Habsburků 
- renesance a humanismus 
- třicetiletá válka 
- české stavovské povstání 
- baroko 

březen 

duben 

květen 

5. Souhrnné opakování učiva 
-  vybrané pojmy, osobnosti, souvislosti 

červen 

 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 8. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Dějepis 8 (Novověk) - Válková, V., SPN, Praha 2008. 

Novověk I, II. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 2006. 

 

UČIVO OBDOBÍ: 

1. Opakování učiva 7. ročníku 
září 2. Společnost 

- typy monarchií, pojem osvícenství 

3. Dějiny významných států v 17. stol. 
- Anglie – V. Británie, Francie, Rusko, Německo, vznik USA 

říjen 

Předmět: DĚJEPIS                    Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: PaedDr. M. Kudyvejs  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 8. (8. A, 8. B)      Školní rok 2019/2020 



4. České země po třicetileté válce 
- osvícenský absolutismus – Marie Terezie, Josef II. 

5. Kultura 17. – 18. stol. 
- baroko, rokoko, klasicismus 

6. Velká francouzská revoluce 
- příčiny a průběh revoluce, napoleonské války, Vídeňský kongres 

listopad 
7. Průmyslová revoluce 

- změny ve společnosti, vynálezy 

8. Evropa po napoleonských válkách 
- základní přehled: Německo, Itálie, Francie, vznik Belgie, Rusko, Osmanská říše 

prosinec 9. Naše země po napoleonských válkách 
- Metternichovský absolutismus 
-  Národní obrození  

10.  Kultura 1. poloviny 19. stol. 
- romantismus, biedermeier 

leden 
11.  Revoluce 1848 

- revoluce v Itálii, Německu, v Habsburské monarchii a českých zemích 

12.  Společnost ve 2. pol. 19. stol. 
-  emancipace 

-  technické novinky 

únor 

13.  Dějiny významných států ve 2. pol. 19. stol. 
-  sjednocení Itálie a Německa 

-  V. Británie, Francie, Rusko, občanská válka v USA 

-  kolonialismus, imperialismus 

březen 

14.  Naše země ve 2. pol. 19. stol. 
- Bachův absolutismus 
- vznik Rakousko-Uherska 

duben 

15.  Kultura přelomu 19. a 20. stol. 
duben  

květen 

16.  První světová válka 
-  příčiny, průběh, výsledek 

květen 

červen 
17. Vznik ČSR 

- zahraniční odboj 
- osobnost T. G. Masaryka 
- legie 

18. Souhrnné opakování 
- významné události, osobnosti 

červen 

 

 

 

 

 



TEMATICKÝ PLÁN – 9. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Dějepis 9 (Nejnovější dějiny) - Válková V., SPN, Praha 2012 

Dějiny 20. století. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 2002 

 

UČIVO – DĚJINY 20. STOLETÍ: OBDOBÍ: 

1. Svět po 1. sv. válce 
- poválečné uspořádání světa 
- výsledky války 

září 

2. Mezi světovými válkami 
- totalitní režimy 
- počátky československého státu, 20. léta 
- 30. léta v ČSR a ve světě 
- kultura a věda mezi válkami 

říjen 

listopad 

3. Druhá světová válka 
- průběh bojů na jednotlivých frontách 
- protektorát 
- heydrichiáda 
- domácí a zahraniční odboj, osvobozování Československa 
- legionáři 
- holocaust  

prosinec 

leden 

únor 

březen 

duben 

4. Svět po 2. sv. válce 
- důsledky 2. sv. války 
- poválečné uspořádání světa – vytváření bloků 
- poválečné Československo 
- únor 1948, nástup komunismu 
- vývoj ČSR v 50. – 80. letech, Pražské jaro 1968, normalizace 
- evropské státy ve 2. polovině 20. století, studená válka 
- sametová revoluce 
- vznik ČSR 

duben 

květen 

červen 

5. Souhrnné opakování učiva červen 
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