
3. ročník
 

Očekávané a školní výstupy Učivo
Mezipředmětové vztahy a pr ůřezová 

témata

OV - charakterizuje dvě světové války, dokumentuje sociální, 
hospodářské a politické důsledky
ŠV - vysvětlí příčiny, průběh a důsledky první světové války

První světová válka

OV - uvede příčiny a projevy politického a mocenského obrazu 
světa, který byl určen vyčerpáním tradičních evropských 
velmocí, vzestupem USA a nastolením bolševické moci v 
Rusku
ŠV - vysvětlí roli USA v evropských událostech od desátých 
do třicátých let 20. století
ŠV - vysvětlí důsledky nastoletí komunistického systému v 
Rusku

USA v době první světové války a v době meziválečné
Sovětské Rusko ve 20. a 30. letech 20. století

OV - vymezí základní znaky hlavních totalitních ideologií a 
dovede je srovnat se zásadami demokracie;
ŠV - vysvětlí pojem fašismus a vymezí jeho hlavní odnože v 
době meziválečné

Nacionalismus a fašismus v Evropě doby meziválečné OSZ

OV - objasní příčiny a podstatu agresivní politiky a 
neschopnosti potenciálních obětí jí čelit
ŠV - uvede hlavní cíle a projevy fašistické agrese doby 
meziválečné

Expanzivní politika Itálie, Německa a Japonska ve 30. 
letech

OV - vysvětlí souvislost mezi světovou hospodářskou krizí a 
vyhrocením politických problémů, které byly provázeny 
radikalizací pravicových i levicových protidemokratických sil
ŠV - vysvětlí příčiny a důsledky světové hospodářské krize 30. 
let

Světová hospodářská krize OSZ

ŠV - vysvětlí politický systém, národnostní politiku a 
zahraničněpolitickou orientaci první československé republiky

První československá republika

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
Školní vzd ělávací program (ŠVP) pro vyšší stupe ň osmiletého studia a čtyřleté studium 

Vyučovací p ředmět - Dějepis
Vzdělávací obor - Člověk a společnost

Moderní doba I - situace v letech 1914 - 1945
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OV - popíše a zhodnotí způsob života v moderní evropské 
společnosti, zhodnotí význam masové kultury
ŠV - charakterizuje životní styl doby dvacátých a třicátých let
ŠV - charakterizuje kulturu doby první československé 
republiky

Kultura doby meziválečné

EGS-4
CEJ
VYV
HUV

OV - charakterizuje dvě světové války, dokumentuje politické, 
hospodářské a sociální důsledky
ŠV - uvede příčiny, průběh a důsledky druhé světové války

Druhá světová válka MKV-1
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