
Dějepis                                                  6. ročník 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

Žák: 

 uvádí konkrétní příklady 

důležitosti a potřebnosti 

dějepisných poznatků 

 objasní význam zkoumání 

dějin 

 vysvětlí poslání a úkoly 

archivů, muzeí, knihoven, 

orientuje se v zaměření 

regionálních muzeí 

 rozumí periodizaci dějin 

 charakterizuje současný 

vědecký názor na vznik světa 

a člověka 

 

 

 

 charakterizuje období 

paleolitu, neolitu a dobu 

kovů (nástroje, způsob 

obživy, společenskou 

organizaci, způsob života) 

 objasní význam 

zemědělství, dobytkářství a 

zpracování kovů pro lidskou 

společnost 

 ukáže na mapě pravěké 

osídlení Evropy a našich 

zemí 

 uvádí příklady 

významných 

archeologických nalezišť a 

pravěkých kultur na našem 

území 

 

 

 vysvětlí vliv přírodních 

podmínek na vývoj 

starověkých států 

 znázorní na mapě oblasti 

prvních států a uvádí 

základní údaje - uvede 

příklady památek, objevů a 

věd pocházejících z těchto 

států 

uvědomí si zásadní 

momenty (vynález písma, 

první zákoník) 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod do studia dějepisu 

Význam zkoumání dějin 

Historické prameny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravěk 

Vznik světa a člověka 

Paleolit, Neolit, Doba kovů 

Vývoj člověka 

 

 

 

 

 

 

 

Keltové 

Slované 

 

 

 

Nejstarší starověké civilizace 

a jejich odkaz 

 

Egypt 

Mezopotámie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 
Osobnostní rozvoj 

Rozvoj schopností 

poznávání 

Seberegulace 

a sebeorganizace, 

Psychohygiena, 

Kreativita 

 

Sociální rozvoj 

Mezilidské vztahy, 

poznávání lidí, 

komunikace, kooperace 

a kompetice 

 

 

Multikulturní výchova 
Etnický původ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 
morální rozvoj 

řešení problémů 

rozhodovací 

dovednosti 

 

 

Multikulturní výchova 
Kulturní diference 

Multikulturalita 

 

 
 



uvádí obecné znaky 

a specifické zvláštnosti 

hospodářského, 

společenského, politického, 

kulturního a náboženského 

vývoje starověkých států 

 objasní přínos 

starověkých států pro rozvoj 

světové civilizace 

 objasní přínos 

starověkých států Předního 

východu a keltské kultury 

pro rozvoj evropské 

civilizace 

 

 orientuje se na mapě, 

popisuje přírodní podmínky a 

jejich vliv na rozvoj řecké 

společnosti 

 uvádí na konkrétních 

příkladech přínos antické 

kultury a osobností antiky 

důležitých pro evropskou 

civilizaci 

 vysvětlí podstatu a zrod 

křesťanství 

 porovná formy vlády 

v jednotlivých státech a 

charakterizuje podstatu 

antické demokracie 

 uvádí nejvýznamnější 

památky, které se staly 

součástí světového 

kulturního dědictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antika 

 
Řecko 

Nejstarší řecké dějiny, mytologie 

Námořní obchod a kolonizace 

Athény, Sparta 

pojetí demokracie 

boj o nadvládu v Řecku 

 

 

 

 

Řím 

Etruskové 

Řím v období republiky 

Císařství 

Vznik křesťanství 

Krize římské říše 

Kultura, věda, významné osobnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 
Morální rozvoj 

Hodnoty, postoje, 

praktická etika 

 

Výchova 

demokratického 

občana 
Principy demokracie 

jako formy vlády 

a způsobu rozhodování 

 

Výchova k myšlení 

v globálních 

souvislostech 
Jsme Evropané 

 


