
UČIVO A VÝSTUPY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019 – 2020 DĚJEPIS 

6. ročník 

Učivo - Nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz 

Výstupy - při práci s textem žák dovede odpovědět na otázky týkající se starověké Mezopotámie a 

starověkého Egypta 

               - při práci s textem žák dovede charakterizovat základní pojmy a určit souvislosti mezi nimi 

7. ročník 

Učivo - Křesťanství, papežství, císařství, křížové výpravy 

Výstupy - při práci s textem žák dovede odpovědět na otázky týkající se křesťanství 

               - při práci s textem žák dovede charakterizovat základní pojmy a určit souvislosti mezi nimi 

Učivo - Struktura středověké společnosti, funkce jednotlivých vrstev 

Výstupy - při práci s textem žák dovede odpovědět na otázky týkající se struktury středověké 

společnosti a funkce jednotlivých vrstev 

               - při práci s textem žák dovede charakterizovat základní pojmy a určit souvislosti mezi nimi 

Učivo - Velká Morava a český stát, jejich vnitřní vývoj a postavení v Evropě 

Výstupy - při práci s textem žák dovede odpovědět na otázky týkající se Velké Moravy a počátků 

českého státu 

               - při práci s textem žák dovede charakterizovat základní pojmy a určit souvislosti mezi nimi 

               - po předchozí práci s textem žák dovede napsat výtah z textu nebo výpisky, což pak může 

sloužit jako zápis z dané látky 

8. ročník 

Učivo - Český stát a velmoci v 17. a 18. století  

Výstupy - při práci s textem žák dovede odpovědět na otázky týkající se vývoje českého státu v 17. a 

18. století  

               - při práci s textem žák dovede odpovědět na otázky týkající se života a díla Jana Amose 

Komenského 

               - při práci s textem žák dovede charakterizovat základní pojmy a určit souvislosti mezi nimi 

               - po předchozí práci s textem žák dovede napsat výtah z textu nebo výpisky, což pak může 

sloužit jako zápis z dané látky 

9. ročník 

Učivo - Mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; totalitní systémy - 

komunismus, fašismus, nacismus - důsledky pro Československo a svět 

Výstupy - při práci s textem žák dovede odpovědět na otázky týkající se vývoje Československa ve 30. 

letech 20. století 

Učivo - Druhá světová válka, holocaust; situace v našich zemích, domácí a zahraniční odboj; politické, 

mocenské a ekonomické důsledky války  



Výstupy - při práci s textem žák dovede odpovědět na otázky týkající se druhé světové války a situace 

v Protektorátu Čechy a Morava 

               - při práci s textem žák dovede charakterizovat základní pojmy a určit souvislosti mezi nimi 

              - po předchozí práci s textem žák dovede napsat výtah z textu nebo výpisky, což pak může 

sloužit jako zápis z dané látky 

Učivo - Vývoj Československa od roku 1945 do rou 1989, vznik České republiky 

Výstupy - při práci s textem žák dovede odpovědět na otázky týkající se druhé světové války a situace 

v Protektorátu Čechy a Morava 

               - při práci s textem žák dovede charakterizovat základní pojmy a určit souvislosti mezi nimi 

              - po předchozí práci s textem žák dovede napsat výtah z textu nebo výpisky, což pak může 

sloužit jako zápis z dané látky 

Učivo - Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků reprezentovaných supervelmocemi; 

politické, hospodářské, sociální a ideologické soupeření 

Výstupy - po předchozí práci s textem žák dovede napsat výtah z textu nebo výpisky, což pak může 

sloužit jako zápis z dané látky 

 

 

 


