7. ročník  

Tematický celok 
 Obsahový 
    štandard
Výkonový štandard

Téma
  Pojmy
Spôsobilosti













Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline 

5+1h











Slováci v Uhorskom kráľovstve 

6+3h




















Obrazy novovekého sveta

7+1h











Habsburská monarchia 

8+1h




Príchod Slovanov 










Veľká Morava













Kráľovstvo mnohých jazykov a mravov 




Banské mestá  












Kríza 
stredoveku 




Kníhtlač 


Objavitelia a dobyvatelia 







Hospodárske zmeny 


Reformácia  a proti -
reformácia 


Slovensko na hranici dvoch svetov 


Osvietenský absolutizmus 







pravlasť, 
migrácia,
Samo











kresťanské misie Cyril a Metod 
Pribina 
Rastislav
Svätopluk 









dynastie, 
Štefan I.
Ondrej II.
Karol Róbert 
Ľudovít I.
Žigmund Luxemburský 
gotická cesta 
Matej Korvín



Kremnica
Banská Štiavnica 
Banská Bystrica 
život baníkov, dukát









humanizmus, renesancia
Mikuláš Kopernik 
Leonardo da Vinci 

Ján Gutenberg 

karavela
objavenie Ameriky 
(Krištof Kolumbus)
oboplávanie zemegule
( F. Magalhaes ) 
kolonializmus 

od cechu k manufaktúre 
mešťan, zámorský obchod 


Martin Luther 
Ignác z Loyoly


Moháč 
Turci
Bratislava – 
centrum 
uhorského kráľovstva 

Mária Terézia
Jozef II. 

Matej Bell 
Adam F. Kollár 
reformy 


Žiaci sú schopní:
-  opísať  pravlasť Slovanov
-  uviesť  dôvody sťahovania Slovanov
-  na historickej mape ukázať územia na ktoré            2h   
   sa Slovania nasťahovali 
-  vymenovať západných,  južných   
   a východných Slovanov 
-  identifikovať vzťahy medzi Slovanmi          
   a Avarmi
-  uviesť príčiny vzniku Samovej ríše
-  zdôvodniť význam Samovej ríše

Žiaci vedia: 
-   uviesť dôvody na  vznik Veľkomoravskej 
    ríše 
-  opísať vznik Nitrianskeho kniežatstva 
-  vysvetliť význam Veľkomoravskej ríše
-   zhodnotiť prínos  Cyrila a Metoda pre    
    rozvoj našej kultúry a štátnosti   
 -  opísať Veľkomoravskú ríšu  počas                      3+1h
    panovania Rastislava a Svätopluka  
 -  opísať kultúru vo Veľkomoravskej ríši
-  opísať  vzdelanosť vo  Veľkomoravskej ríši   
-   ukázať na historickej mape rozmach 
   Veľkomoravskej ríše 
-  nakresliť obydlie z doby Veľkomoravskej
    ríše 
-  rozpoznať zbraň a výstroj vojakov z obdobia 
  Veľkomoravskej ríše   

Žiaci vedia: 
-   vysvetliť vznik Uhorského kráľovstva 
-   uviesť  prínos predkov Slovákov pri vzniku 
   Uhorského kráľovstva
-   zhodnotiť vládu Štefana 1. 
-   zhodnotiť význam Nitrianskeho vojvodstva
-  analyzovať Zlatú bulu Ondreja II.
-  vysvetliť, prečo dochádzalo v Uhorsku             5+2h
   k neustálemu boju o trón
-  analyzovať a zhodnotiť spôsob života ľudí 
   vo vrcholnom  stredoveku a dnes
-  zdôvodniť hospodársky rozkvet za vlády 
   Karola Róberta                                                     1h
-  zhodnotiť význam vnútornej a zahraničnej 
    politiky Ľudovíta I.a Žigmunda    
   Luxemburského
-  opísať vládu Mateja Korvína
-  zhodnotiť význam banských miest na   
   Slovensku 
-  opísať kultúru v Uhorsku vo vrcholnom 
   stredoveku, 
-  najsť  obrazový materiál z gotickej cesty           1h
-  ukázať na historickej mape Uhorské  
   kráľovstvo
-  napísať krátky životopis  vybraného 
   panovníka Uhorska
 - do slepej mapy nakresliť banské mestá 
   ležiace na území Slovenska 
-  napísať krátky text o živote baníkov 
- vytvoriť tím a vymodelovať historické  
  námestie stredovekého mesta                                    1h

Žiaci sú schopní:
-  uviesť podstatné znaky úpadku stredovekej 
   spoločnosti 
-  charakterizovať humanizmus                                 1h
-  vysvetliť podstatu  renesancie
-  zhodnotiť význam kníhtlače    
-  napísať krátku esej o význame písaného   
   slova
-  rozlíšiť pojmy objavitelia  a dobyvatelia                 2h
-  uviesť príčiny zámorských objavov
-  posúdiť dôsledky zámorských objavov                    
-  zhodnotiť význam zámorského obchodu                  1h
-  zakresliť do obrysovej mapy smery 
   objavných plavieb                                                   1h
-  vysvetliť pojem kolonializmus                                                                                                                    
                          
Žiaci vedia:                                                              +1h
-  zdôvodniť  príčiny hospodárskych zmien v 
   novoveku
-  porovnať prácu remeselníka v cechu a v    
   manufaktúre                                                             1h
-  opísať život mešťana 
-  zostaviť správu o spôsobe života 
   remeselníka 
-  opísať príčiny vzniku reformácie                           1h
-  analyzovať písomný prameň                                  1h
   z problematikou reformácie
-  vysvetliť dôvody protireformácie

Žiaci vedia:
-   opísať moháčsku bitku a jej dôsledky                      4h
-   objasniť postavenie Slovenska  
    v Habsburskej monarchii
-  charakterizovať postavenie Slovenska                      2h
   v susedstve Osmanskej ríše
-  uviesť príčiny a dôsledky protihabsburských 
   povstaní v Uhorsku
-  zostaviť obrazový materiál o Bratislave ako             +1h
   hlavnom a korunovačnom meste Uhorska
-  zhodnotiť význam reforiem Márie Terézie 
   a Jozefa II.
-  charakterizovať osvietenský absolutizmus
-  prezentovať významné slovenské osobnosti 
  napísaním krátkej práce alebo v power point 
                                                                               +1h

										celkom 33h

