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UČEBNÉ OSNOVY - DEJEPIS  - 5. , 6., 7., 8., 9. ročník ZŠ 
 

Školský rok: 2015/2016 
Ročník: piaty 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 
Školský rok: 2016/2017 
Ročník: šiesty 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 
Školský rok: 2017/2018 
Ročník: siedmy 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 
Školský rok: 2018/2019 
Ročník: ôsmy 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 
Školský rok: 2019/2020 
Ročník: deviaty 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 2 hodiny týždenne - 66 hodín ročne 
 
 
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. 
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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 a 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.  
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Žiaci aplikujú svoje otázky v nových situáciách, v skúmateľských postojoch a pracovných postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, obrazových, grafických a 
hmotných prameňoch - stopách po minulosti 

 pri vymedzovaní predmetu skúmania, napríklad písomného úryvku z prameňa, mapy, grafu, diagramu,  

 pri vytvorení plánu skúmania, napríklad fotografie, historického obrazu,  

 pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania, napríklad pästného klinu, nástroja pomocou zmyslov, v múzeu, archíve,  

 pri vytvorení záznamu zo skúmania, napríklad o ľuďoch, predmetoch a veciach na karikatúre, verbálneho textu.  
 
pri vyhľadávaní relevantných informácií  

 z rôznych zdrojov-textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných,  

 z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, z webových stránok,  

 z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie.  
 
pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty  

 vyberaní informácií, napríklad z úryvku písomného prameňa, z učebnice, z internetu,  

 organizovaní informácií, napríklad prostredníctvom poznámok, kľúčových pojmov, pamäťových máp, obrazového materiálu,  

 porovnávaní informácií, napríklad podobnosti a odlišnosti, porovnať staré a nové, čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo,  

 rozlišovaní a triedení informácií, napríklad rozlíšiť fakt, fikciu prostredníctvom karikatúry, legendy, povesti, spomienky,  

 zaraďovaní informácií, napríklad na časovú priamku historické udalosti, do tabuľky, grafu, diagramu,  

 kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií, napríklad zhodnotením viacerých webových stránok na jednu tému.  
 
pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 

 zoradení výsledkov, napríklad na časovú priamku, do Vennovho diagramu, do tabuľky, do schém, rozpoznaní podstatného od nepodstatného, napríklad určovaním kľúčových pojmov, 
postupným vymedzovaním, historických pojmov v texte, zostavovaním pojmov do pamäťovej mapy,  

 integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca, napríklad prostredníctvom chronologickej tabuľky,  

 vyhodnocovaní správnosti postupu, napríklad overovaním historických faktov,  

 tvorbe súboru vlastných prác, produktov (portfólio), napríklad obrazového materiálu, plagátu, letáku, nákresu, kresby.  
 
„Učenie o histórii začína vtedy, keď žiak zameria svoju pozornosť, napríklad na základe otázky, záujmu či vonkajšieho podnetu vo vzťahu k histórii ako celku a vníma z nej vybrané primerané 
materiály z minulosti. S týmto materiálom potom pracuje pomocou vecnej analýzy. Ďalším jeho krokom je interpretácia popísaného a hľadanie vzťahov k iným historickým svedectvám. Následne 
žiak hľadá historický i osobný význam, vytvára hodnotový súd. Ten sa potom stáva východiskovým bodom pre proces komunikácie s ostatnými a podnecuje ďalšie otázky vo vzťahu k minulosti, 
prítomnosti a budúcnosti. Môže rovnako tak viesť ku konaniu, vytváraniu produktov žiakovej činnosti, k vlastnému zobrazeniu a výkladu histórie, čo možno tiež chápať ako určité rozšírenie histórie 
ako celku. Všetky tieto naznačené kroky možno zhrnúť do nasledujúcich špecifických kompetencií učenia sa o histórii: 1. pozorovanie, 2. analýza, 3. interpretácia, 4. hodnotenie, 5. produkcia.“  
 
Uvedený komplex predmetových kompetencií sa konkretizuje vo vzdelávacom štandarde. 
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5. ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet 
hodín 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

15 Od blízkeho k 
vzdialenému 
 

 

Priestor a čas  
Pamiatky v  
priestore a čase 
Minulosť našej  
školy  
Priestor na mape  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 poznať základné historické pojmy: minulosť, prítomnosť, budúcnosť, dejiny, história, predok  
 opísať, čím sa zaoberá dejepis  
 vymenovať zmeny v mieste bydliska, ktoré sa udiali počas ich života - rozpozná, čo sa zmenilo a 

čo sa nezmenilo v mieste ich bydliska  
 identifikovať rozdiel medzi prírodným a historickým časom  
 zostaviť tabuľku dátumov štátnych, cirkevných sviatkov a pamätných dní  
 zaradiť letopočty do príslušného storočia, z ľubovoľného storočia vyberú správny letopočet, 

rozlíšia dátum a letopočet  
 zakresliť do časového diagramu významné údaje zo života svojej rodiny  
 rozpoznať pojmy pred Kr. a po Kristovi/pred naším letopočtom a po našom letopočte  
 zostaviť rodostrom svojej rodiny  
 položiť adekvátne otázky fotografii ako zdroju historických informácií  
 zaznamenať rozprávanie starých rodičov, rodičov o minulosti svojho rodiska  
 pochopiť pojem generácia v rodinnom kontexte na príklade starých rodičov a rodičov  
 poznať historickú udalosť, osobnosť, ktorú pripomína pomník, pamätník, pamätná tabuľa v 

mieste, kde žijú  
 rozpoznať na obrázkoch jednotlivé druhy historických prameňov  
 rozpoznať rozdiel medzi múzeom a archívom  
 zaznamenať rozprávanie starých rodičov o škole z čias ich mladosti  
 získať informácie o minulosti vlastnej školy  
 získať historické informácie z dejepisnej mapy  
 rozpoznať rozdiel medzi zemepisnou a dejepisnou mapou, mapou a glóbusom  
 poznať základné druhy múzeí, regionálne múzeum  

minulosť, prítomnosť, budúcnosť  
deň, mesiac, rok, dátum, letopočet  
kalendár  
desaťročie, storočie, tisícročie  
bydlisko, obec, región, Slovensko  
rodinný album, fotografia  
generácia, rodostrom  
historické pramene (písomné, 
obrazové, hmotné)  
múzeum, knižnica, archív, školská 
kronika  
mapa 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického 
celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Optimálne usmerňovať vlastné správanie. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií. 
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Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického 
celku 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva. 
Uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického 
celku 
Environmentálna výchova 

Rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie. 
Rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a vo svojom okolí. 
Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického 
celku 
Mediálna výchova 

Uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti. 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického 
celku 
Multikultúrna výchova 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 
Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry. 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 
Uplatňovať svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického 
celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Zážitkovým spôsobom spoznávať históriu svojho regiónu. 
Formou vychádzok, exkurzií spoznajú historickú nadväznosť a uvedomia si hodnotu pamätníkov, stavieb v regióne. 

I. Človek vo sfére peňazí - Posúdenie významu 
trvalých životných hodnôt, zvážení na ich 
zachovávanie a na základe toho vybratie 
a stanovanie životných priorít a východísk 
zabezpečenia životných potrieb.   
1. Pochopiť vzťah ľudská práca - peniaze a etickú 
súvislosť medzi bohatstvom a chudobou 

Vysvetliť vzťah ľudská práca  - peniaze. 
Demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a peňazí). 
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Počet 
hodín 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

10 Človek v 
premenách času 
a priestoru 

Ako si človek zmenšoval svet  
Človek v pohybe  
Spôsoby obživy  
Práca detí v minulosti i prítomnosti  
Človek vládca prírody? 
Pamäť ľudstva  

 Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 použiť správne pojmy, ktoré súvisia s tokom času,  
 zakresliť na časovú priamku časové kategórie od blízkych po vzdialené,  
 zostaviť obrazový materiál o pohybe ľudí v minulosti a prítomnosti,  
 pracovať so školskými historickými prameňmi, ktoré približujú danú tematiku.  

vysťahovalectvo, prisťahovalectvo, 
stretávanie kultúr  
základné analytické otázky:  
Kto je autorom prameňa? Kedy bol 
napísaný prameň? Čo je obsahom 
prameňa? Komu bol prameň určený? 
Aký bol zámer autora prameňa?  

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Optimálne usmerňovať vlastné správanie. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií. 
Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie. 
Rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a vo svojom okolí. 
Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 
súvislostiach. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 
Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 
Uplatňovať svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Zážitkovým spôsobom spoznávať históriu svojho regiónu 
Formou vychádzok, exkurzií spoznajú historickú nadväznosť a uvedomia si hodnotu pamätníkov, stavieb v regióne 
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Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

8 Človek a 
komunikácia 
 

Duchovný život človeka  
 
Keď zlyhá komunikácia  
 

 Žiak na konci 5. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
 
 rozlíšiť jednotlivé druhy komunikácie medzi ľuďmi,  
 prerozprávať príbeh z minulosti svojho regiónu,  
 identifikovať dôsledky konfliktov a vojen pre človeka a prostredie, v ktorom žije,  
 zdôvodniť stálu prítomnosť vojen v minulosti a prítomnosti,  
 pracovať so školskými historickými prameňmi, ktoré približujú danú tematiku.  

 jazyk, písmo, kniha, noviny, rozhlas, 
televízia, internet  
náboženstvo  
legendy, mýty, povesti  
konflikt, vojna, detský vojak, mier, 
obete  
detská práca  

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Optimálne usmerňovať vlastné správanie. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií. 
Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva. 
Uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie. 
Rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a vo svojom okolí. 
Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

Uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti. 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 
Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry. 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 
Uplatňovať svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Zážitkovým spôsobom spoznávať históriu svojho regiónu. 
Formou vychádzok, exkurzií spoznajú historickú nadväznosť a uvedomia si hodnotu pamätníkov, stavieb v regióne. 
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6. ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

6  

Obrazy 
pravekého sveta 

História a pravek 
Život v kamennej dobe 
Kamenná doba - pastieri a roľníci 

Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 rozpoznať rozdiely v spôsobe obživy a života pravekých zberačov, lovcov a 
roľníkov, 

 porovnať výhody a nevýhody kamenných a kovových nástrojov, resp. zbraní,  
 zdôvodniť oddelenie remeselníkov od roľníkov,  
 pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického obdobia 

zberač, lovec, roľník kameň, meď, bronz, 
železo, oppidum 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Optimálne usmerňovať vlastné správanie. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií. 
Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva. 
Uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie. 
Rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a vo svojom okolí. 
Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

Uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti. 
Osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych produktov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Multikultúrna výchova 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 
Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry. 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 
Uplatňovať svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie. 
Orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode. 
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Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

14 Obrazy 
starovekého 
sveta 

Človek objavuje meď a bronz 
Človek využíva železo 
Civilizácia starovekého Orientu 
Grécko - báji a skutočností 
Dávnoveké Grécko 
Klasické Grécko 
Macedónia a helenistický svet 
Kráľovská doba 
Rímska republika 
Rímske cisárstvo 
Náboženstvo v Rímskej ríši 

 Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 odhaliť vzťah medzi prírodnými podmienkami údolí veľkých riek a vznikom prvých štátov,  
 rozlíšiť jednotlivé vrstvy spoločnosti v mestskom štáte,  
 identifikovať poznatky obyvateľov najstarších štátov, ktoré nám slúžia dodnes,  
 určiť hlavné znaky aténskej demokracie,  
 vymedziť hlavné znaky rímskej republiky,  
 zdôvodniť premenu rímskej republiky na ríšu,  
 rozpoznať príčiny budovania rímskej hranice pozdĺž Dunaja,  
 zhromaždiť informácie o prítomnosti Rimanov na našom území,  
 zhrnúť príčiny zániku Rímskej ríše,  
 zhodnotiť prínos antickej kultúry pre našu prítomnosť,  
 zostaviť turistického sprievodcu o divoch starovekého sveta,  
 pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického obdobia. 

riečne civilizácie, deľba práce mestský 
štát polis, aténska demokracia, 
olympijské hry republika, cisárstvo, 
Limes Romanus, judaizmus, 
kresťanstvo, Biblia islam, Korán  

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Optimálne usmerňovať vlastné správanie. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií. 
Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva. 
Uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie. 
Rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a vo svojom okolí. 
Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

Uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti. 
Osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych produktov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 
Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 
Uplatňovať svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí. 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Zážitkovým spôsobom spoznávať históriu svojho regiónu 
Formou vychádzok, exkurzií spoznajú historickú nadväznosť a uvedomia si hodnotu pamätníkov, stavieb v regióne 

I. Človek vo sfére peňazí - Posúdenie významu trvalých 
životných hodnôt, zvážení na ich zachovávanie a na základe 
toho vybratie a stanovanie životných priorít a východísk 
zabezpečenia životných potrieb.   
1. Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 
životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich 
zabezpečenia. 
2. Pochopiť vzťah ľudská práca - peniaze a etickú súvislosť 
medzi bohatstvom a chudobou 

Vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb. 
Vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb. 
 
Vysvetliť vzťah ľudská práca  - peniaze. 
Demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a peňazí). 

 

Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

13 Obrazy 
stredovekého 
sveta 

Korene stredoveku svet a ľudia 
za hranicami Ríma 
Sťahovanie národov 
Vznik a rozširovanie Franskej 
ríše 
Feudalizmus, kto žil 
stredovekom štáte 
Kresťanstvo si získalo Európu  
Ako sa žilo v stredoveku 
Rytmus života - jeden deň 
v stredoveku 
Strediská kultúry a vzdelania 
v stredoveku 
Nové mocné kráľovstvá 
v stredoveku 

 Žiak na konci 6. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 objasniť fungovanie stredovekej spoločnosti na základe vazalských vzťahov, 
  identifikovať spôsob života a obživy jednotlivých sociálnych vrstiev stredovekej 

spoločnosti,  
 vysvetliť fungovanie stredovekého mesta,  
 zdôvodniť význam kláštora pre hospodárstvo a kultúru,  
 pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického obdobia 

kráľ, léno, vazal, lénny systém, šľachta, 
duchovenstvo poddaní, mestské obyvateľstvo 
hrad, dedina, mesto, kláštor, univerzita  

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Optimálne usmerňovať vlastné správanie. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií. 
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Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva. 
Uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie. 
Rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a vo svojom okolí. 
Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

Uvedomiť význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti. 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 
Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry. 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 
Uplatňovať svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Zážitkovým spôsobom spoznávať históriu svojho regiónu. 
Formou vychádzok, exkurzií spoznajú historickú nadväznosť a uvedomia si hodnotu pamätníkov, stavieb v regióne. 

I. Človek vo sfére peňazí - Posúdenie významu trvalých 
životných hodnôt, zvážení na ich zachovávanie a na základe 
toho vybratie a stanovanie životných priorít a východísk 
zabezpečenia životných potrieb.   
1. Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 
životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich 
zabezpečenia. 
2. Pochopiť vzťah ľudská práca - peniaze a etickú súvislosť 
medzi bohatstvom a chudobou 

Vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb. 
Vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb. 
 
Vysvetliť vzťah ľudská práca  - peniaze. 
Demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a peňazí). 

III. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - 
príjem a práca. Porozumenie a orientovanie sa v 
zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. 
Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. 
1.Poznať a harmonizovať osobné, rodinné, spoločenské 
potreby. 

Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny. 
Vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať (rozdiel medzi úsporami a pôžičkou). 
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7. ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

6 Predkovia 
Slovákov 
v Karpatskej 
kotline 
 

Spoločnosť Slovanov, Avari, 
Samova ríša 
Vznik Veľkej Moravy 
Konštantín a Metod 
Svätoplukovská tradícia  

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. 

Samova ríša, Franská ríša, Byzantská ríša 
Veľká Morava  
byzantská misia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 
Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry. 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Zážitkovým spôsobom spoznávať históriu svojho regiónu 
Formou vychádzok, exkurzií spoznajú historickú nadväznosť a uvedomia si hodnotu pamätníkov, stavieb v regióne 
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Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

9 Slováci v 
Uhorskom 
kráľovstve 

Kráľovstvo sv. Štefana 
Nitrianske údelné vojvodstvo 
Ústupčivý panovník 
Tatársky vpád, obnova krajiny a nové 
spôsoby osídľovania 
Pán Váhu a Tatier 
Zlatá baňa Uhorska 
Prvý cisár na Uhorskom tróne 
Kráľ s havranom v erbe 

 Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 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. 

Uhorsko  
dynastie  
kolonizácia  
banské mestá 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií. 
Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie. 
Rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a vo svojom okolí. 
Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 
Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Zážitkovým spôsobom spoznávať históriu svojho regiónu 
Formou vychádzok, exkurzií spoznajú historickú nadväznosť a uvedomia si hodnotu pamätníkov, stavieb v regióne 

I. Človek vo sfére peňazí - Posúdenie významu trvalých životných 
hodnôt, zvážení na ich zachovávanie a na základe toho vybratie 
a stanovanie životných priorít a východísk zabezpečenia životných 
potrieb.   
1. Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 
životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. 
2. Pochopiť vzťah ľudská práca - peniaze a etickú súvislosť medzi 
bohatstvom a chudobou 

Vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb. 
Vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb. 
Vysvetliť vzťah ľudská práca  - peniaze. 
Demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a peňazí). 
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Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

8 Obrazy 
novovekého 
sveta 

Talianske a mestské štáty 
Európa humanistov, filozofov a vedcov 
Európa si podmaňuje svet 
Objavitelia a objavovaní 
Reformácia a rekatolizácia 
Svetové hospodárstvo a nové 
usporiadanie štátov 
Vek rozumu osvietenstvo 

 Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 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.   

mešťan, humanizmus a renesancia  
kolónie, kolonializmus  
remeselník, cech, manufaktúra  
reformácia, protestant, katolík 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Získať a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií. 
Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry. 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Zážitkovým spôsobom spoznávať históriu svojho regiónu. 
Formou vychádzok, exkurzií spoznajú historickú nadväznosť a uvedomia si hodnotu pamätníkov, stavieb v regióne. 

I. Človek vo sfére peňazí - Posúdenie významu trvalých životných 
hodnôt, zvážení na ich zachovávanie a na základe toho vybratie 
a stanovanie životných priorít a východísk zabezpečenia životných 
potrieb.   
1. Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 
životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. 
2. Pochopiť vzťah ľudská práca - peniaze a etickú súvislosť medzi 
bohatstvom a chudobou 
3. Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 

Vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb. 
Vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb. 
 
Vysvetliť vzťah ľudská práca  - peniaze. 
Demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a peňazí). 
 
 
Prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností. 
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Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

10 Habsburská 
monarchia na 
prahu novoveku 

Habsburská monarchia 
Moháčska katastrofa 
Na hranici s Osmanskou ríšou 
Šírenie reformácie v Uhorsku 
Bratislava - hlavné mesto Uhorska 
Osvietená panovníčka 
Reformátor na tróne 
Epocha osvietenských vzdelancov 

 Žiak na konci 7. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 rozpoznať hlavné zmeny v Uhorsku po roku 1526,  
 vystihnúť spoločné znaky protihabsburgských povstaní v Uhorsku,  
 pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického 

obdobia. 

Moháč, Turci  
Bratislava  
Habsburgovci  
protireformácia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 
súvislostiach. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry. 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Zážitkovým spôsobom spoznávať históriu svojho regiónu. 
Formou vychádzok, exkurzií spoznajú historickú nadväznosť a uvedomia si hodnotu pamätníkov, stavieb v regióne. 
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8. ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

11 Zrod modernej 
doby 
 

Francúzska revolúcia 
Napoleon Bonaparte 
Rusko v 19.st. 
Revolúcie v Európe 
Zjednotenie Talianska a Nemecka 
Vznik USA 
Priemyselná revolúcia  
Kultúra a umenie v 19.st. 

Žiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 zhrnúť základné myšlienky osvietenstva,  
 rozpoznať viedenský kongres ako medzník vo vývoji európskych dejín,  
 porovnať proces výroby v cechu, manufaktúre a továrni,  
 vystihnúť základné znaky priemyselnej revolúcie,  
 zdôvodniť vplyv zjednotených štátov na mocenské pomery v Európe,   
 pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického 

obdobia. 

osvietenstvo  
Veľká francúzska revolúcia priemyselná 
revolúcia továreň, podnikateľ,  
robotník národný štát,  
nacionalizmus militarizácia 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a vo svojom okolí 
Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 
súvislostiach. 
Rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 
Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry. 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 

I. Človek vo sfére peňazí - Posúdenie významu trvalých životných 
hodnôt, zvážení na ich zachovávanie a na základe toho vybratie 
a stanovanie životných priorít a východísk zabezpečenia životných 
potrieb.   
1. Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 
životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. 
2. Pochopiť vzťah ľudská práca - peniaze a etickú súvislosť medzi 
bohatstvom a chudobou 
3. Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 

Vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb. 
Vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb. 
 
Vysvetliť vzťah ľudská práca  - peniaze. 
Demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a peňazí). 
 
 
Prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností. 
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UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

12 Moderný 
slovenský národ 
 

 

Slovenské národné hnutie 
Anton Bernolák a spisovná slovenčina 
Slovenská vzájomnosť 
Ľudovít Štúr a II. kodifikácia 
Revolúcia 1848/49 v Uhorska 
Od memoranda k Matici slovenskej 
Vznik Rakúsko-Uhorska 
Slováci v Uhorska 
Vysťahovalectvo zo Slovenska 

Žiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 zhodnotiť význam osvietenských reforiem,  
 rozpoznať ciele slovenského národného hnutia,  
 vystihnúť, čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo v postavení Slovákov po 

revolúcii,  
 určiť príčiny a dôsledky vysťahovalectva z Rakúsko– Uhorska,   
 pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického 

obdobia. 

tereziánske a jozefínske reformy  
spisovný jazyk  
revolučný rok 1848/49  
Slovenská národná rada,  
Matica slovenská  
rakúsko - uhorské vyrovnanie  
modernizácia, industrializácia  
maďarizácia 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 
súvislostiach. 
Rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a vo svojom okolí. 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 
Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry. 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Zážitkovým spôsobom spoznávať históriu svojho regiónu 
Formou vychádzok, exkurzií spoznajú historickú nadväznosť a uvedomia si hodnotu pamätníkov, stavieb v regióne 
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UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

10 Obrazy prvej 
svetovej vojny 
 

 

Vznik Dohody a Trojspolku 
Situácia pred 1.sv.v. 
Život počas vojny 
Priebeh vojny 
Slovenskí vojaci na frontoch 
Odboj Slovákov a Čechov 
Vznik ČSR 
Milan Rastislav Štefánik,  
Tomáš Garrigue Masaryk 

Žiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 porovnať ciele štátov Dohody a Trojspolku,   
 rozpoznať útrapy ľudí na fronte a v zázemí počas prvej svetovej vojny,  
  identifikovať ciele domáceho a zahraničného odboja,   
 zdokumentovať pomocou mapy zmeny po zániku Rakúsko - Uhorska,   
 vyhľadať svedectvá týkajúce sa prvej svetovej vojny,   
 pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického 

obdobia 

Dohoda,  
Trojspolok front,  
zázemie československé légie  
Parížska mierová konferencia  
nástupnícke štáty po prvej svetovej vojne  
Československá republika 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a vo svojom okolí. 
Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 
súvislostiach. 
Rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

Nadobudnúť základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využívať zmysluplne. 
Pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov. 
Získať kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne spracovanú realitu. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Zážitkovým spôsobom spoznávať históriu svojho regiónu 
Formou vychádzok, exkurzií spoznajú historickú nadväznosť a uvedomia si hodnotu pamätníkov, stavieb v regióne 
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9. ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

10 Európa v 
medzivojnovom 
období 
 

 

Nové štáty na mape Európy 
Ako sa Lenin dostal k moci 
Mussolini a jeho čiernoodenci 
Hitlerova diktatúra 
Nové cesty umenia a architektúry 
Zlaté 20. roky 
Míľniky vedy a techniky 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 objasniť základné znaky parlamentnej demokracie,  
 rozlíšiť demokratický a nedemokratický charakter štátu,   
 rekonštruovať každodenný život v diktatúrach,   
 pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického 

obdobia. 

parlamentná demokracia  
komunizmus,  
fašizmus,  
nacizmus 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Rozpoznať a vyhodnotiť zmeny v prírode a vo svojom okolí. 
Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 
súvislostiach. 
Rozlišovať technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

Nadobudnúť základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využívať zmysluplne. 
Pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov. 
Získať kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne spracovanú realitu. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 
Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry. 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 

I. Človek vo sfére peňazí - Posúdenie významu trvalých životných 
hodnôt, zvážení na ich zachovávanie a na základe toho vybratie 
a stanovanie životných priorít a východísk zabezpečenia životných 
potrieb.   
1. Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 
životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia. 
2. Pochopiť vzťah ľudská práca - peniaze a etickú súvislosť medzi 

Vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb. 
Vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb. 
 
Vysvetliť vzťah ľudská práca  - peniaze. 
Demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a peňazí). 
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bohatstvom a chudobou 
3. Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. 

Prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností. 

 

UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

9 Československo v 
medzivojnovom 
období ( 1918 - 
1939) 
 

 

Slovensko vstupuje do 
československého štátu 
Bratislava - metropola Slovenska 
Slovensko hľadá svoju cestu 
Zápas o každodenný chlieb 
Nepoznaná sloboda 
Škola základ života 
Spoluobčania či protivníci 
Kultúrny rozlet Slovenska 

 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 identifikovať politický systém ČSR, 
  rozpoznať mnohonárodnostný charakter ČSR,  
 porovnať hospodársku situáciu v Čechách a na Slovensku,  
 rozpoznať dôsledky rozbitia ČSR,   
 pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického 

obdobia 

Česi,  
Slováci,  
národnostné menšiny kultúra,  
spolky,  
školstvo centralizmus,  
autonómia 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie. 
Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 
súvislostiach. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 
Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry. 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Zážitkovým spôsobom spoznávať históriu svojho regiónu 
Formou vychádzok, exkurzií spoznajú historickú nadväznosť a uvedomia si hodnotu pamätníkov, stavieb v regióne 
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UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

10 Obrazy druhej 
svetovej vojny 
 

 

Európa obeť diktátorov 
Život v okupovanej Európe 
Veľmoci proti Hitlerovi 
Konečne mier 

 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 vymedziť kľúčové medzníky druhej svetovej vojny, 
 vyhľadať svedectvá o útrapách ľudí na fronte a v zázemí počas druhej 

svetovej vojny, 
 spracovať holokaust na konkrétnom príbehu,  
 pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického 

obdobia 

fašistická os  
protihitlerovská koalícia  
totálna vojna  
protifašistický odboj  
holokaust, 
 koncentračné tábory 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 
súvislostiach. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 
Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry. 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

Nadobudnúť základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využívať zmysluplne. 
Pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov. 
Získať kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne spracovanú realitu. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

Rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie. 
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UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

10 Slovenský štát 
(1939-1945) 
 

 

Mračná nad Československom 
Od autonómie k samostatnosti 
Vznik nového štátu 
Slovenská republika na mape Európy 
Život v Slovenskej republike 
Aká bola Slovenská republika? 
Slovenské národné povstanie 

 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 porovnať politický systém Slovenského štátu s politickým systémom ČSR,  
 rozpoznať vzťahy medzi Nemeckom a Slovenským štátom, 
  zhodnotiť hospodársky a kultúrny rozvoj Slovenského štátu  
 konkretizovať postupné obmedzovanie práv a slobôd židovských 

spoluobčanov,  
 zhodnotiť význam Slovenského národného povstania,  
 pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického 

obdobia. 

totalitný režim  
židovský kódex  
deportácie  
odboj  
Slovenské národné povstanie 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 
súvislostiach. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 
Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry. 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Zážitkovým spôsobom spoznávať históriu svojho regiónu 
Formou vychádzok, exkurzií spoznajú historickú nadväznosť a uvedomia si hodnotu pamätníkov, stavieb v regióne 
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UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

9 Rozdelený svet 
 

 

Rozdelenie Európy 
Vstup Slovenska do obnovenej 
republiky 
Nové plány nové spojenectvá 
Na západ od železnej opony 
Na východ od železnej opony 
Koniec kolonializmu 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 rozpoznať vplyv bipolárneho sveta na každodenný život,  
 nájsť prejavy odporu obyvateľstva vo východnom bloku,  
 vystihnúť základné medzníky procesu európskej integrácie,  
 pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického 

obdobia. 

OSN  
superveľmoci: USA, ZSSR  
železná opona, studená vojna  
hospodárske a vojenské bloky  
hrozba jadrovej vojny  
dekolonizácia,  
svet ako „globálna dedina“ 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 
súvislostiach. 
Rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 
Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry. 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

Nadobudnúť základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využívať zmysluplne. 
Pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov. 
Získať kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne spracovanú realitu. 
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UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

10 Československo 
za železnou 
oponou 
 

 

Socializmus Československa 
Rovnováha strachu 
Dve tváre komunistickej totality 
Neúspešný pokus o reformu 
Umŕtvená spoločnosť 
Výslnie a tiene civilizácie 
Umenie „salónov a ulíc“ 
Kultúra pre všetkých 
Koniec nehybnosti 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 rozpoznať dôsledky februárového prevratu,  
 zdokumentovať prejavy totality,  
 identifikovať premeny vidieka a mesta,  
 spracovať spomienky svedka augustových udalostí,  
 zistiť konkrétne prejavy „normalizácie“ v každodennom živote,  
 pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického 

obdobia 

Február, politické procesy znárodnenie,  
kolektivizácia, industrializácia  
Pražská jar  
„normalizácia“  
Charta 77,  
disident sviečková manifestácia,  
nežná revolúcia 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 
súvislostiach. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 
Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry. 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Zážitkovým spôsobom spoznávať históriu svojho regiónu 
Formou vychádzok, exkurzií spoznajú historickú nadväznosť a uvedomia si hodnotu pamätníkov, stavieb v regióne 
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UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet 
hodín 
 

Tematický celok 
Vzdelávacia 
oblasť 

Téma Výkonový štandard  - výstup Obsahový štandard - obsah 

8 Slovensko po 
roku 1989 
 
 

Rok revolúcia, 1989 
Cesta do Európskej únie 
Predvečer 21.st. 
Na ceste k demokracii a samostatnosti 
Vstup do EÚ a NATO 
 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 identifikovať hlavné zmeny v Československu po roku 1989,  
 určiť príčiny rozdelenia Českej a Slovenskej republiky,  
 rozpoznať podoby spolužitia Čechov a Slovákov v 20. storočí,  
 určiť výhody a nevýhody voľného pohybu osôb a tovaru v Európskej únii,  
 pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického 

obdobia. 

parlamentná demokracia  
rozdelenie Československa,  
vznik Slovenskej republiky  
vstup Slovenskej republiky do NATO  
a Európskej únie 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobný a sociálny rozvoj 

Porozumieť sebe a iným. 
Osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. 
Rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

Získať informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych 
súvislostiach. 
Rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

Rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. 
Spoznať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry. 
Akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu. 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Zážitkovým spôsobom spoznávať históriu svojho regiónu 
Formou vychádzok, exkurzií spoznajú historickú nadväznosť a uvedomia si hodnotu pamätníkov, stavieb v regióne 

I. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí - Používanie 
spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov v osobných 
financiách. 
1. Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. 
3. Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany proti praniu špinavých 
peňazí a ochrany finančných záujmov EÚ. 

Uviesť príklady, ako byť finančne zodpovedným mladým človekom. 
Argumentovať na príkladoch úspešných jednotlivcov plánovanie vlastnej profesijnej cesty. 
 
Vymedziť korupciu ako porušenie zákona (trestný čin). 
Vysvetliť pojem pranie špinavých peňazí. 
Uviesť príklady podvodov súvisiacich so zneužívaním verejných zdrojov. 

 


