Základní škola a mateřská škola Hať

Školní vzdělávací program v. 1.2

Dějepis
Výstupy
Zhodnotí postavení ČSR v evropských
souvislostech a její vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní
prostředí.
Rozpozná klady a nedostatky
demokratických systémů,
charakterizuje jednotlivé totalitní
systémy, pířčiny jejich nastolení v
širších ekonomických a politických
souvislostech a důsledky jejich
existence pro svět; rozpozná
destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu.
Na příkladech demonstruje zneužití
techniky ve 2. světové válce a jeho
důsledky. Na příkladech vyloží
antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv.
Zhodnotí postavení ČSR v evropských
souvislostech a její vnitřní sociální,
politické, hospodářské a kulturní
prostředí.

9. ročník
Učivo

Téma

Opakování učiva 8. ročníku
Nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve
světě; vznik ČSR, její hospodářsko-politický vývoj,
sociální a národnostní problémy.

Evropa a svět po 1. sv. 2.1 Int -Občanská společnost a
válce
škola; Z, Vo - Stát a hospodářství

Mezinárodně-politická a hospodářská situace ve 20.
a 30. letech; totalitní systémy - komunismus,
fašismus, nacismus - důsledky pro ČSR a svět.

Druhá světová válka, holocaust; situace v našich
zemích, domácí a zahraniční odboj; politické,
mocenské a ekonomické důsledky války.
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Průřezová témata, kontexty a
přesahy,další poznámky

2.2 Int - Občan, občanská
společnost a stát ; Vo- principy
tržního hospodářství

2.sv. válka a její
důsledky

2.3 Int - Formy participace
občanů v politickém životě; Z, Jčliteratura

Čas
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Dějepis
Výstupy

9. ročník
Učivo

Téma

Průřezová témata, kontexty a
přesahy,další poznámky

Vysvětlí příčiny a důsledky vzniku
bipolárního světa; uvede příklady
střetávání obou bloků

Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků, Rozdělený a integrující 2.4 Int - Principy demokracie jako
reprezentovaných supervelmocemi; politické,
se svět.
formy vlády a způsobu
hospodářské, sociální a ideologické soupeření
rozhodování . Vo - mezinárodní
spolupráce, 6.1.5 Int Fungování a vliv médií ve
společnosti
Vysvětlí a na příkladech doloží
Vnitřní situace v zemích východního bloku (na
Jč- lit. Do roku 1989
mocenské a politické důvody
vybraných příkladech srovnání s charakteristikou
euroatlantické hospodářské a vojenské západních zemí)
spolupráce.
Jč-lit.2.pol.20.st. (Havel, Vaculík,
Uvede příklady střetávání východního a Československo od únorového převratu do roku
západního bloku, charakterizuje situaci 1989, vznik ČR
Uhde)
v ČSR a ČR.
Posoudí postavení rozvojových zemí. Rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět
Z
Prokáže základní orietanci v
problémech současného světa.

Problémy současnosti. Věda, technika a vzdělání
jako faktory vývoje, sport a zábava.
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Tv, Jč-tvorba č. písničkářů (Kryl,
Nohavica aj.), HV-populární
hudba, Vo - globalizace

Čas

