
 

 

                                      Gymnázium v Považskej Bystrici 

Predmet:      SEMINÁR Z DEJEPISU 
 

Časová dotácia: 2 hod týždenne  
 

Cieľová skupina: 4. ročník - maturanti z DEJ a študenti so záujmom o slovenské a svetové dejiny 
 

Predmet je svojím obsahom určený najmä pre záujemcov o štúdium humanitne profilovaných odborov ako napr. politológia, 

právo, umenie, žurnalistika, masmediálna komunikácia, psychológia, sociológia a pod.  

 

A. Charakteristika predmetu a jeho ciele 

opis predmetu 

- Predmet DEJEPIS je rozdelený na 3 úrovne v 2 ročníkoch, ktoré na seba nadväzujú.  
- Predmet v troch častiach poskytuje ucelený a systematický súbor udalostí a vzťahov,  

  ktoré sú dôležité pre pochopenie vývoja dejín Slovenska a sveta s dôrazom na európsky kontext.  

- Poskytuje súbor vedomostí, na základe ktorých sa dá vypestovať schopnosť porozumenia vývoja  

  súčasnej spoločnosti a ktoré rozvíjajú spoločenské myslenie.   

- Učí vnímať dejiny ako zložitý a komplexný celok so svojimi vnútornými zákonitosťami, vzťahmi  

  a špecifikami.  

 

rozvoj kľúčových kompetencií  

- Umožňuje získať a rozvíjať súhrn jazykových, spoločenských a všeobecných kompetencií, rozvíja  

  kompetenciu práce s informáciami, sebariadenia a efektívnej spolupráce, efektívneho, cieľavedomého a  

  systematického učenia sa, rozvíja komunikáciu v materskom jazyku a rečové schopnosti (počúvanie, čítanie, ústny  

  a písomný prejav), využitím rôznych grafov, tabuliek, máp a počítačovej techniky podporuje rozvoj matematickej  

  a digitálnej kompetencie.  

- pozn. Bližšie viď. informácie v opise predmetu DEJEPIS pre 3. roč.  

 

 

B. Obsah predmetu SEMINÁR Z DEJEPISU  

 

Slovensko a svet 1945 - koniec 20. stor.  

(chronologický vývoj dejín) 

seminárna práca zo slovenských dejín  
 

- témy, ktoré sú známe z 1. a 2. roč. budú doplnené a rozšírené  

- ďalšie témy dopĺňajú a rozširujú učivo prvých 2 ročníkov o nové súvislosti  

- pozn. podľa potreby a príp. požiadaviek študentov je možné témy doplniť a upraviť obsah predmetu   

 

tematické celky a témy 

1. Svetové dejiny  

- svet po 2. svetovej vojne, studená vojna: berlínske krízy, kórejská, vietnamská vojna, kubánska kríza,  

 détente, vojna v Afganistane, dekolonizácia v Afrike a Ázii, dejiny Ruska a východného bloku po r. 1945,  

 európska integrácia, kultúra, politický vývoj Blízkeho východu, spoločnosť a veda po 2. svetovej vojne  

 

2. Slovenské dejiny  

- zahraničný odboj a SNP, protektorát Čechy a Morava, ČSR 1945-1948, ČSR 1948-1989 a zlomové   

  udalosti v tomto období, ČSR 1989-1993, Slovenská republika a jej vznik  
 

Dátum: 9. 2. 2009 – 8. 2. 2012            

Vypracoval: Mgr. Jozef Šujak   


