Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Předmět:
Náplň:
Třída:
Počet hodin:
Pomůcky:

Dějepis (DEJ)
Úvod do dějepisu; Pravěk a starověk
Prima
2 hodiny týdně
Dataprojektor

Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

Úvod do dějepisu

 Vysvětlí základní pojmosloví a
charakterizuje smysl a význam
historického poznání pro život
 Sestaví časovou přímku základní
periodizace
 Nakreslí a zdůvodní vlastní erb
nebo zpracuje osobní rodokmen
(vývod) čtyř generací

historie, dějiny a dějepis
pravěk, starověk, středověk a
novověk
pomocné vědy historické letopočet
(historický) pramen

Pravěk

 Vyhledá na mapě nejstarší
pravěká sídla u nás i v Evropě
 Seřadí obrazový materiál a určí
vývojová stádia člověka
 Souvisle pohovoří o neolitické
revoluci
 Popíše důsledky užití kovů pro
život
 Pozná z nákresů předměty denní
potřeby
 Vysvětlí přínos keltské civilizace

přisvojovací a výrobní
hospodářství
doba kamenná
člověk zručný, vzpřímený,
rozumný a dnešního typu tlupa
dělba práce
neolit
neolitická revoluce
Bylany u Kutné Hory
šňůrová, volutová a vypíchaná
keramika
Altamira
Věstonická venuše
doba bronzová

Průřezová témata
Poznámky

Možná spolupráce s EVV
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Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

Průřezová témata
Poznámky

popelnicové pole
žárové pohřby
latén a halštat
Keltové
oppidum
druidové
Staroorientální státy

 Zakreslí do slepé mapky podobu
nejstarších států a popíše jejich
shodné rysy
 Sestaví společenskou pyramidu
obyvatelstva
 Rozpozná jednotlivé typy písma
starověkých států
 Popíše nejstarší monoteistické
náboženství

Egypt
Mezopotámie
Indie
Čína
faraon
otroci
pyramidy
mumifikace
Cheops
hieroglyfy
Chammurapiho zákoník
Babylon
epos
Buddha
dynastie
Velká čínská zeď
Féničané
Chetité
B. Hrozný
Hebrejci (Židé)
Bible (Starý zákon) monoteismus

možná spolupráce s ONV
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Téma
Starověké Řecko

Starověký Řím

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

 Porovná Atény a Spartu
v ohledech správy a řízení státu
 Sestaví přímku řecko-perských
válek
 Popíše starověké olympijské hry
a porovná je s novodobými
 Souvisle pohovoří o soupeření
Řecka s Persií
 Sestaví mapku Alexandrovy říše
 Popíše přínos řecké kultury

řecké kmeny
Trója
kolonizace
Atény a Sparta
řecko-perské války
Hérodótos
helénismus
Alexandr Veliký
Homér
Olymp
olympijské hry
divadlo: tragédie a komedie

 Vysvětlí rozdíl mezi královstvím
a republikou
 Zakreslí rozsah říše v klíčových
obdobích do mapy
 Objasní základní myšlenky
křesťanství i postavu Krista,
v evangeliích vyhledá informace
o jeho životě
 Objasní zánik a rozpad říše

Romulus a Remus Italikové
Etruskové
Forum Romanum
patriciové a plebejové
republika
senát
punské války
Kartágo
provincie
bratři Gracchové
Caesar
císařství
Augustus
Nero
Koloseum
křesťanství

Průřezová témata
Poznámky
možnost přípravy sympozionu
VDO – Občan, občanská
společnost a stát
Činnost: Seznámení s právy a
povinnostmi občanů v antických
státech; skládání a analýza
základních pojmů
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Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)
Ježíš Kristus
Bible a evangelia
Západo- a Východořímská říše

Průřezová témata
Poznámky

