TYMYJÁN – Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny

DĚJEPIS 7. ROČNÍK
VÝSTUPY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU
Žák
• popíše podstatnou změnu evropské situace, která
nastala důsledkem příchodu nových etnik,
porovná základní rysy jednotlivých kultur
(byzantské, slovanské, arabské), vymezí úlohu
víry v životě středověkého člověka a vztah
křesťanství k jiným věroukám
• objasní příčiny vzniku nejstarších státních útvarů
u nás, pochopí vnitřní vývoj českého státu
a jejich postavení v evropských souvislostech

UČIVO

RANÝ STŘEDOVĚK

POZNÁMKY

VV - mozaiky, fresky, ikony, vitráže

- stěhování národů

OV - světová náboženství

- vývoj raně středověkých státních útvarů

MEGS 3/1 - kořeny a zdroje evropské civilizace

- křesťanství, islám a jiná náboženství
STÁTNÍ ÚTVARY NA NAŠEM ÚZEMÍ

ČJ - kroniky, legendy

Sámova říše

HV - středověké písně

Velká Morava

PŘ, Z - naleziště stříbra u nás

Český stát

MEGS 2/1 - naše vlast a Evropa
MEGS 2/4 - vztahy mezi panovníky
MEGS 2/5 - státní a evropské symboly
MuV 2/1 - vztahy mezi jednotlivými vrstvami
společnosti

• ilustruje
postavení
jednotlivých
vrstev
společnosti, uvede příklady románské a gotické
kultury se zaměřením na svůj region

• vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka
a jeho vliv na změnu lidského myšlení
• rozpozná nové myšlenky žádající reformu církve
včetně reakce církve na tyto požadavky, vymezí
význam husitské tradice pro český politický

FEUDALISMUS

VV - umělecké slohy

- středověká společnost

ČJ - středověká literatura

- románský sloh

MuV 2/1 - společenské vrstvy

- gotický sloh

VDO 2/4 - konflikty mezi rozdílnými vrstvami

- renesance

HV, VV, OV, TV

- humanismus

Projekt - Olomoucký kraj (historické styly)

ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI
- husitství

OV, Z, ČJ
VDO 2/4 - zdroje konfliktů,
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a kulturní život

UČIVO

POZNÁMKY

- reformace

MEGS 2/1 - naše vlast a Evropa

- protireformace

MEGS 2/4 - mezinárodní setkávání (spanilé jízdy)
MEGS 3/2 - klíčové mezníky evropské historie

• popíše a demonstruje průběh zámořských objevů,
jejich příčiny a důsledky

ZÁMOŘSKÉ OBJEVY

Z, PŘ

- průběh

VDO 2/4 - principy soužití s minoritami (vztah
k jiným rasám)

- důsledky

MEGS 2/3 - Evropa a svět

- příčiny

- počátky kolonizace
• orientuje se v postavení českého státu
v podmínkách Evropy rozdělené do řady
mocenských a náboženských center a pochopí
jeho postavení uvnitř habsburské monarchie

PANOVNICKÉ RODY NA ČESKÉM TRŮNĚ

Z, OV, PŘ, HV, VV

Přemyslovci

MEGS 2/1 - naše vlast a Evropa

Lucemburkové

MEGS 2/5 - státní a evropské symboly

Jagellovci

MEGS 3/2 - klíčové mezníky evropské historie

Habsburkové

MEGS 3/3 - Evropská integrace
MEGS 3/5 - občanské svobody
MEGS 3/6 - co Evropu spojuje a rozděluje

• objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté
války a posoudí její důsledky pro naše země

TŘICETILETÁ VÁLKA
- příčiny

Z, OV, AJ,ČJ
MEGS 2/1 - naše vlast a Evropa

- průběh
- důsledky
• na příkladech evropských dějin konkretizuje
absolutismus,
konstituční
monarchii,
parlamentarismus

FORMY STÁTU
Anglie

Z, OV
VDO 2/2 - práva a povinnosti občana,
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UČIVO

POZNÁMKY

Francie

VDO 2/3 - principy demokratického systému

Rusko

VDO 4/3 - základní demokratické kategorie

Habsburská monarchie
• rozpozná základní znaky jednotlivých slohů,
uvede jejich představitele a příklady významných
kulturních památek

BAROKO

ČJ, VV, HV
MEGS 2/1 - porovnání barokní kultury u nás
a v Evropě

- znaky
- představitelé
- příklady
OSVÍCENSTVÍ

