
Dějepis                                                                                                                         6. ročník 

                                                           
 
 

září 

Úvod do učiva dějepisu pro 6. ročník 

Historické prameny, dějinná období, historická mapa, počítání času – časová 

přímka 

říjen,  

listopad 

(1.polovina) 

Pravěk – vývojové typy, schopnosti, dovednosti, představy, umění, naleziště(FG- 

způsoby placení – obchod, směna, tvorba ceny) 

Opakování učiva 

listopad 

(2.polovina) 

prosinec 

Nejstarší starověké státy – poloha, obyvatelé, znalosti, společenský řád, 

vzdělanost, věda, umění(FG – hotovostní a bezhotovostní forma peněz) 

leden  

únor 

 

březen 

(1.polovina) 

 Antické Řecko – život, kultura, věda, náboženství, společenské uspořádání 

městských  států, odkaz(FG – hospodaření, rozpočet státu) 

Opakování učiva 

březen 

(2.polovina) 

duben 

květen 

Antický Řím -život, kultura, věda, náboženství, společenské uspořádání, 

odkaz(FG – fonanční produkty – úspory, půjčky, dluhy) 

Opakování učiva 

Stěhování národů – důsledky rozpadu Římské říše 

červen Opakování učiva 6. ročníku 

Za pololetí dva referáty – dobrovolné 

Skupiny – projekt – Pravěk 

                              - Starověk 

 
 

Dějepis                                                                                                                         7. ročník 

  

září  

říjen 

Opakování učiva z předcházejících ročníků 

Utváření středověké Evropy 

listopad 

 

První obyvatelé na našem území 

prosinec 

leden 

 

Český stát v 11.-13.století(FG – hotovostní forma peněz, způsoby placení, české 

groše) 

únor  Evropský vývoj v 11.-13. století     

 

březen Český stát za Lucemburků 

duben Husitství 

Světové dějiny – výsledky objevných plaveb(FG – hospodaření státu, výdaje, 

bezhotovostní forma peněz) 
květen 

 

Evropa v 17. Století(FG – finanční produkty – banky,půjčky) 

červen Opakování učiva 7. ročníku 

 
 
 



Dějepis                                                                                                                         8. ročník 

  

září Opakování učiva z předcházejících ročníků 

1.Ve století manufaktur a baroka 

     Dobývání Ameriky Evropany, východní polokoule 

     Evropa po třicetileté válce – obživa, výroba, obchod ←město, venkov (FG – 

finanční produkty – úrok)        

říjen      Století,,velké,, vědy – osvícenství – baroko, rokoko  

     Evropa – války o moc, nová území 

     Občanská válka, revoluce v Anglii 

     Absolutní monarchie ve Francii 

     Rusko za Romanovců 

     Habsburská monarchie, Prusko, Polsko 17. – 18. stol. 

     Čs. království v habsburské monarchii (FG – hospodaření státu – 
příjmy,   výdaje)  

 Opakování 1.celku 

listopad 2. Ve věku páry a nových ideálů občanství 

     Asijské státy ½ 18. – 19.stol. 

     Vznik USA, demokratická ústava – zrušení otroctví 

     Vynálezy a vědecké poznání – vliv na život lidí 

     Evropská společnost, národy 18.-19. stol. 

     Sny o spravedlivé společnosti 

     Klasicismus a romantismus 
prosinec 

 

     Evropské národy – poč. 19. stol.  

     Velká francouzská revoluce 

     Evropa – Napoleonovy výboje←neklidná Evropa 

     České království mezi velkými revolucemi 

leden 

 

     Revoluce 1848 – 1849 v Evropě 

     Revoluční události v českých zemích 

     Západoevropské velmoci po r. 1848→nové státy v Evropě 

     České země v R-U 

     Rusko a Balkán 19. stol. 

Opakování 2. celku 

únor 3. Zázraky vědy a techniky, krása moderního umění a první celosvětový konflikt 

     Od pralesů po póly, Afrika 

  Vzestup Japonská, Asie  

     USA – světová velmoc 

     19. – 20. stol. – práce obyvatel v průmyslu, zemědělství(FG – finanční 

produkty – banky, kartely, trusty, monopoly) 

     Politický život, počátky dělnického hnutí      
březen      Evropská průmyslová města 

     Přírodní vědy – elektřina – chemie – doprava 

     Nové myšlenkové proudy, hnutí v Evropě – změny ve  

     společnosti 

     Od realismu k modernímu umění 

     Západní a severní Evropa x Rusko za Romanovců 

     Habsburská monarchie→české země – práce, vzdělanost, 



     umění, občanská práva – národní práva       

duben  

květen 

června 

(1.polovina ) 

     Mocenská seskupení – příčina a počátek války 

     Válka – fronty – pád carismu 

     České země za války – čsl. zahraniční odboj 

      Vstup USA do války – versailleský systém 

Opakování 3. celku  

červen 

(2.polovina)  

Opakování učiva 8. ročníku 

 
 

Dějepis                                                                                                                       9. ročník 
 
 
září 

(1.polovina) 

1. Opakování učiva z předcházejících ročníků 

 

září 

(2.polovina) 

říjen 

 2. Dějiny 20. století 

Evropa nadějí v demokracie, zklamání a násilí(FG – nakládání s penězi)  

  

listopad 

prosinec 

 3. Nejničivější válka v dějinách – nebezpečí vyhlazení národů(FG _ peníze – 

inflace) 

leden  

únor 

březen 

 4. Věk počítačové revoluce, pronikání do kosmu, soupeření a spolupráce ve vědě 

a ochraně Země ( FG – finanční produkty – investice) 

duben  

květen 

červen 

(1.polovina ) 

 

 5. Období konfliktů i mezinárodní spolupráce, bídy a ohrožení části světa, nového 

rozmachu vědy a techniky (FG – peníze – tvorba ceny, finanční produkty – krytí 

deficitu) 

červen 

(2.polovina) 

 6. Opakování učiva 9. ročníku 

 
      

 
 
 


