
„História nie je len v učebniciach, ale v každom z nás.“ 

„Historici už neraz dokázali, že mnohé problémy, ktoré dnes riešime, či už na úrovni osobných väzieb 

a rodiny, prípadne v celej našej spoločnosti, riešili aj naši predkovia...“ 

 

Hana Chorvátová, slovenská archeologička 

 

Štúdium udalostí minulých len potvrdzuje pravdivosť postrehov slovenskej archeologičky, čo si budú 

môcť naši študenti v spolupráci s vyučujúcimi predmetu neustále overovať☺. 

 

Naše hodiny dejepisu vychádzajú z požiadaviek ŠVP pre predmet dejepis, pričom hlavnými cieľmi sú:  

- porozumieť rôznym zmenám a spoločenskému vývoju 

- zlepšovať rozhodovanie a úsudok 

- naučiť sa viesť diskusiu o kladoch a záporoch rôznych udalostí 

- vedieť ako sa poučiť z chýb tých druhých a aj vlastných 

- kultivovať vzťah mladých ľudí k národným a regionálnym dejinám 

 

Časová dotácia: 

 

1. ročník: 2 hodiny týždenne   

Učivo je zamerané na obdobie praveku, staroveku a stredoveku. Okrem tradičných hodín sú 

k dispozícií aj rôzne projekty, napr. Čo nám zostalo po (starých) rodičoch, Výroba pravekých nástrojov, 

Reportáž z antického Grécka a pod. 

Fotky k projektu: Čo nám zostalo po starých rodičoch 

 



 

 



 

 



Fotky k projektu: Výroba pravekých nástrojov 

 

 



 

 

Video k projektu: Reportáž z antického Grécka viď súbor  

Videa: VideoreportážGrécko-Perzské vojny 

2. ročník: 2 hodiny týždenne  

Študenti sa prioritne oboznamujú s dejinami novoveku s možnosťou tvorby rôznych projektov ako 

napr. Spoznaj iné vierovyznanie, Historické romány a pod. 

  



3. ročník: 2 hodiny týždenne  

V tomto ročníku sa kladie dôraz na národné a svetové dejiny 20. storočia, opäť nechýbajú projekty 

ako napr. Zvrátenosti totalitných režimov, Proces s J. Tisom, Zažili sme socializmus, Moja rodina a nežná 

revolúcia a pod. 

 

Video k projektu: Zvrátenosti totalitných režimov: viď. súbor Videa: Gulagy 

Video k projektu: Proces s Jozefom Tisom viď súbor Videa: ProcesSJozefomTisom 

Text k projektu: Proces s Jozefom Tisom viď textový súbor: Novinovýčlánok-Tiso 

 

Voliteľný predmet pre 3. ročník: 

Seminár z dejepisu: 2 hodiny týždenne 

Jeho obsahom je rozšírenie vedomostí, zručností a návykov študentov nad rámec povinného učiva vo 

vybraných témach od praveku po novovek ako vo svetových, tak aj v národných dejinách. Dôraz je kladený 

na prácu s historickými textami, dokumentmi, zákonníkmi a na prezentáciu vlastných historických tém. 

 

Voliteľný predmet pre 4. ročník: 

Seminár z dejepisu: 6 hodín týždenne 

Záujemcovia si môžu vybrať dobrovoľný seminár, ktorého cieľom je pripraviť študentov k maturite, 

respektíve rozšíriť učivo preberané v prvých 3 ročníkoch. Dôraz sa kladie najmä na syntézu a hodnotiace 

posudzovanie historických udalostí, javov a procesov. 

 

Súťaže: 

Dejepisná súťaž českých a slovenských stredných škôl 

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) 

Dejepisná olympiáda 

Školská súťaž: „QKvíz“ – kvízová súťaž zameraná na kľúčové udalosti národných a svetových dejín 

 

  



Úspechy: 

Dejepisná súťaž českých a slovenských stredných škôl:  

Šk. rok 2020/2021 – 2. miesto v krajskom kole, účasť na federálnom finálovom kole (35. miesto zo 78 

zúčastnených škôl): Lukáš Guman, Martin Kozák, Samuel Saladiak 

Exkurzie: 

- Židovské múzeum v Prešove 

- Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou 

- Vojenské historické múzeum vo Svidníku a pamätník na Dukle 

- Zahraničné exkurzie: Praha, múzeum v Osvienčime, renesančné a barokové Taliansko (Florencia, 

Rím) 



-  
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