
Plán práce predmetovej komisie dejepisu a náuky o spoločnosti a ETV  
na školský rok 2008/2009  

 
Členovia predmetovej komisie 
PhDr. Anna Šimová – DEJ, DEJ v 4. roč., vedúca PK  
PhDr. Jarmila Almássyová – ETV, správkyňa učebne HUM 
PhDr. Lenka Lukáčová- NOS, DEJ 
Mgr. Štefan Matiaš _- NOS, DEJ, správca zbierky DEJ a NOS 
PhDr. Ingrid Molčanová – NOS,  
Mgr. Marta Rohaľová – DEJ, DEJ v 4.roč., správkyňa učebne DEJ  
Externí učitelia: 
JUDr. Galina Ščerbáková – Právo na každý deň - 4. roč. 
Ing. A. Feciskaninová  - Ekonomika – 4. roč. 
 
Úlohy predmetovej komisie: 
 
Členovia PK D – NOS vychádzali pri vypracovaní plánu činnosti PK z Plánu práce školy na 
školský rok 2008/2009, z Pokynov Metodického centra v Prešove, z Učebných osnov 
platných pre gymnáziá od 01.09.1997 a z Pedagogicko-organizačných pokynov na šk. r. 
2008/2009. V prvom ročníku sa DEJ bude vyučovať podľa   Štátneho vzdelávacieho plánu, 
ktorý platí od tohto šk. roka. 
 
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa vyučujúci DEJ v ostatných ročníkoch sa sústredia na 
plnenie nasledujúcich úloh: 

 
 

• chronologické, tematické a synchrónne vyučovanie národných a svetových dejín, 
vyučovanie regionálnych dejín a práca s historickými prameňmi 

• rozvíjať u študentov kritické myslenie a viesť ich k samostatnému hodnoteniu 
historických udalostí 

• vyučovať dejiny komplexne – politické, hospodárske, sociálne, duchovné, cirkevné 
a kultúrne aspekty všetkých historických období 

• preštudovať a oboznámiť sa s novou koncepciou Štátneho vzdelávacieho programu 
a upraviť vyučovanie DEJ v 1. ročníku podľa neho 

 
Náuka o spoločnosti  
• sprostredkovať študentom základy viacerých spoločenskovedných disciplín – 

psychológie, sociológie, ekonómie, práva a politológie tak, aby sa kvalifikovane mohli 
rozhodovať o ďalšej orientácii vysokoškolského štúdia 

• naučiť žiakov vnímať spoločenské a politické dianie a zaujímať k nemu kritický 
a samostatný postoj 

• v etickej výchove formovať osobnosť študentov, zlepšovať medziľudské vzťahy 
a vzťah k životnému prostrediu 

• všeobecne 
• spolupráca členov PK, výmena skúseností a poznatkov tak, aby sa dosiahlo 

zefektívnenie vzdelávacej a výchovnej činnosti 
• zúčastňovať sa na odborných a metodických seminároch konaných v MC v Prešove 

a využívať všetky možnosti ďalšieho vzdelávania učiteľov , napr. cez rôzne nadácie, 
inštitúcie 



• dopĺňať zbierku a učebňu dejepisu o odbornú a metodickú literatúru a pomôcky 
• podľa záujmu študentov organizovať formy mimoškolskej záujmovej práce, debatného 

klubu, stredoškolskej odbornej činnosti, olympiády ľudských práv, klubu Europolis, 
stredoškolského klubu v spolupráci so SKOI, filozofickej olympiády a pod. 

• o akciách a aktivitách PK informovať  v školskom časopise, bulletine a okresných 
novinách 

• využívať internet vo vyučovaní spoločensko-vedných predmetoch 
• priebežne sledovať a vyhodnocovať AUP 
• príprava žiakov a maturitných otázok  
• organizovať Pribinove poklady 
• podieľať sa na vytvorení mestského študentského parlamentu 
• rozvíjať medzinárodnú spoluprácu / organizovať exkurzie po historických miestach 

regiónu, prípadne v zahraničí  
 
III. Realizácia úloh: 
1.) Príprava a prerokovanie Plánu práce PK DEJ, NOS, ETV 

do 13.9. 2008                                                         Zodpovedná: vedúca PK 
2.) Aktualizácia tematických plánov 

do 13. 9. 2008                                                         Zodpovední: členovia PK 
Pridržiavať sa platných učebných osnov  
Priebežne, úloha stála        Zodpovední: členovia PK 
Učebnice dopĺňať využívaním odbornej literatúry a videokaziet, zdrojov na internete, 

vlastnými učebnými pomôckami spracovanými na počítači a používať dataprojektor 
v odbornej učebni DEJ, HUM, vyučovanie realizovať podľa možností v odborných 
učebniach,  pravidelne hodnotiť výchovno-vzdelávacie výsledky, pozornosť venovať 
objektívnej klasifikácii, prehĺbiť regionálne vyučovanie dejepisu návštevami archívu, 
mestskej pamiatkovej rezervácie a Šarišského múzea; zintenzívniť spoluprácu s múzeom 
a archívom. 

Priebežne, počas školského roka   Zodpovední: vyučujúci DEJ  
Realizovať vzájomné hospitácie a rozbory hodín, vymieňať si poznatky a skúsenosti.  
priebežne, počas školského roka    Zodpovední: členovia PK 

3.) Preštudovať Štátny vzdelávací program a podľa neho upraviť učebný plán DEJ a ETV v 1. 
ročníku a v ostatných ročníkoch 
do 13.9. 2008     Zodpovední:vyučujúci DEJa ETVv 1. roč.
  

4.) Kontrolovať plnenie tematických plánov a plánu práce PK 
Priebežne        Zodpovedná: vedúca PK 

5.) Spolupracovať s MC v Prešove, s Kabinetom dejepisu, a Kabinetom NOS, ObN, ObV 
a ETV, zúčastňovať sa na seminároch a podujatiach nimi organizovaných, príp. aktívne sa 
na ich konaní podieľať. 
Podľa ponuky MC    Zodpovední: členovia PK, vedúca PK 

6.) Študovať odbornú a metodickú literatúru, pedagogické časopisy a odborné časopisy, 
sledovať nové poznatky vo vyučovaných odboroch a knižné novinky. Navzájom sa 
informovať aj na zasadnutiach PK. 
Priebežne       Zodpovední:  členovia PK 

7.) Podľa finančných možností školy doplňovať odbornú knižnicu a zbierku pomôcok v 
učebni DEJ a NOS.  
Priebežne      Zodpovedný: vedúca PK, vedúca zbierky 



8.) Poskytovať odbornú a metodickú pomoc žiakom, ktorí prejavia záujem o prácu v SOČ a v 
Olympiáde ľudských práv. Prispieť k dobrej a úspešnej reprezentácii školy na súťažiach. 
O výsledkoch informovať v tlači, miestnej televízii, v rozhlase. 
Priebežne, podľa harmonogramu MC                 Zodpovední: členovia PK             

10.) Aktualizovať webovú stránku PK 
September a priebežne                                       Zodpovedný: Mgr. Š. Matiaš 
 
Plán zasadnutí PK: 
 
september  - prerokovať a schváliť  plán PK Štátny vzdelávací program 
november -  kontrola plnenia tematických plánov a  krúžkovej činnosti 
január  -  vyhodnotenie 1. polroka 
marec  -  kontrola maturitných otázok, klasifikácia v jednotlivých predmetoch 
jún   - vyhodnotenie činnosti PK v šk. roku 2008/2009 
 

 
Profil absolventa DEJ 

 
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej  

osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej 
skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. 
Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických 
udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili 
vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz 
na dejiny 19. a 20. storočia, v  ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných 
spoločenských javov i problémov. Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu 
vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta 
k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností,  ľudí, 
rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej 
škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám 
európskej civilizácie.  
 
   
Charakteristika predmetu DEJ 
             

Dejepis spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu 
oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi 
v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu 
humanizácie žiakov. Tí si v ňom postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a  
demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa  s  historickým procesom 
ako jedným zo základných predpokladov komplexného poznávania sveta a ľudskej 
spoločnosti. 
 
Výchovno – vzdelávacie stratégie  predmetu  
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných predmetových 
kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych 
poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom: 

• poznávať históriu, ktorá nepredstavuje uzavretú minulosť (sumu faktov a letopočtov) 
so vždy konečnými a jednostrannými interpretáciami 

• poznávať históriu, ktorá je výsledkom mnohostranného a protirečivého procesu 



• poznávať históriu na základe kritickej analýzy primeraných multiperspektívnych 
(mnohostranných) školských historických prameňov, ktoré považujeme za základný 
prostriedok nadobúdania spôsobilosti rozumieť dejinám, preto aj za integrálnu súčasť 
didaktického systému výučby dejepisu i učebníc dejepisu 

• rozvíjať komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností  klásť si v aktívnej činnosti 
kognitívne rôznorodé otázky, prostredníctvom ktorých žiaci riešia uvedené úlohy 
a problémy 

• rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a otvorenú diskusiu ako základný princíp 
fungovania histórie i školského dejepisu v demokratickej spoločnosti 

• závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je 
prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie 
poznatkov v hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami 
a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú 
dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) 
poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom 
a spolužiakmi v kooperatívnom učení 

 
Základné predmetové  kompetencie (spôsobilosti)  
 
Žiaci si kladú otázky 
- použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením základných 
operácií  

• s historickým časom 
- zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy v chronologickej 

postupnosti 
- zaraďovať historické fakty, udalosti, javy, procesy do synchrónnych celkov 
- rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja na základe prijatých kritérií 
- identifikovať rôzne časové štruktúry historického vývoja 
- používať periodické termíny – medzníky ako jeden z prostriedkov orientácie v 

minulosti 
• s historickým priestorom 

- rozlišovať medzi miestnymi, regionálnymi, národnými, globálnymi 
historickými javmi a procesmi 

- vystihnúť základné vývinové charakteristiky miestnych, regionálnych, 
národných, globálnych historických javov a procesov a prepojenosť medzi 
nimi 

- chápať vzájomnú prepojenosť a podmienenosť hospodárstva, politiky, 
sociálnej organizácie a kultúry 

- chápať vzťahy medzi individuálnym a sociálnym životom 
- chápať úlohu osobností v dejinách 

• s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi  
- vyčleniť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces 
- charakterizovať historické udalosti, javy, procesy na základe určujúcich 

znakov 
- určiť príčiny a vymedziť dôsledky historických udalostí, javov a procesov 
- vymedziť a popísať charakteristické znaky jednotlivých historických období, 

civilizácií, kultúr 
- objasniť vývinové a typologické zvláštnosti historických období, civilizácií 

v jednotlivých krajinách, oblastiach a regiónoch 



- charakterizovať vzhľadom na historickú podmienenosť ekonomické, sociálne, 
politické a kultúrne faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj 

- určiť vzhľadom na historickú situáciu význam a úlohu jednotlivých oblastí života 
spoločnosti a človeka, predovšetkým mytológiu, náboženstvo, vedy, umenie, každodenný 
život  
- aplikujú ich v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných 
postupoch pri analýze školských historických písomných, obrazových, grafických 
a hmotných prameňov - stopách po minulosti 

• pri vymedzovaní predmetu skúmania 
• pri analyzovaní štruktúry problému 
• pri rozlišovaní kľúčových problémov, otázok 
• pri vyjadrovaní toho, čo už vieme a čo ešte musíme odhaliť 
• pri myslení v alternatívach 
• pri vytvorení plánu skúmania 
• pri komunikácii v „skúmateľskom“ tíme o výsledkoch skúmania 
• pri vytváraní záznamu zo skúmania 

- pri vyhľadávaní  relevantných informácií 
• z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických i z textov 

kombinovaných 
• z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, 

časopisov, webových stránok 
• z odbornej, populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie 

- pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 
• pri vyberaní informácií 
• pri organizovaní informácií 
• pri  porovnávaní informácií 
• pri rozlišovaní informácií 
• pri  zaraďovaní informácií 
• pri kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 

- pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 
• pri zoradení výsledkov 
• pri rozpoznaní podstatného od nepodstatného 
• pri určovaní podstatného, kľúčového 
• pri integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca 
• pri vyhodnocovaní správnosti postupu 
• pri tvorbe súboru vlastných prác (portfólio) 

 
Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, 
konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu 
v podobe systematizovaného výkonového štandardu.  

 
 
 
Učebnice na vyučovanie DEJ v 1. ročníku 

 
 

DEJEPIS 1. ročník GYMNÁZIUM  
 

 

 Učebnice,  zdroje  



Tematický celok (témy)  
 Július Bartl, Miroslav Kamenický, Pavol Valachovič:  

Dejepis pre prvý ročník gymnázií  
Slovenské pedagogické nakladateľstvo,  
Prvé vydanie 2000, Bratislava     
 

Fenomény novovekého sveta   Miroslav Kamenický, Daniela Kodajová,Mária Tonková:  
Dejepis - svetové dejiny pre 2. ročník gymnázií 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo,  
Prvé vydanie 2003, Bratislava     
strany 7 – 14 a 23 - 84.  
 

Habsburská monarchia v novoveku  Július Bartl, Ľuboš Kačírek, Michal Otčenáš: 
Dejepis - národné dejiny pre 2. ročník gymnázií   
Slovenské pedagogické nakladateľstvo,  
Prvé vydanie 2002, Bratislava   
strany 5 – 58.     
 

 
 
 

Schválené v PK: DEJ, NOS a ETV vedúcou PK: PhDr. Annou Šimovou na školský rok 
2008/2009 

 
 
 
 


