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Časová dotace výuky  a učebnice 
pro NG

Prima 

Sekunda

Tercie 

Kvarta: 

2 h. týdně



Učebnice NG - prima, sekunda, 
tercie, kvarta – poskytne škola:



Historická období probíraná 
v jednotlivých ročnících NG:

• Prima: pravěk a starověk

• Sekunda: středověk 

• Tercie: novověk

• Kvarta: dějiny moderní doby 

(20. stol)



Časová dotace výuky  a učebnice 
pro VG 

• 1. – 2. ročník / 

kvinta - sexta: 

2 h. týdně

• 3. ročník / septima:

3 h. týdně



Historická období v jednotlivých 
ročnících VG:

• 1. ročník / kvinta: pravěk,  starověk, raný středověk

• 2. ročník / sexta: středověk, raný novověk, novověk

• 3. ročník / septima: novověk, dějiny moderní doby 



Časová dotace výuky  a učebnice 
pro GSP

• 1. – 2. – 3. ročník: 

2 h. týdně



Historická období v jednotlivých 
ročnících GSP:

• 1. ročník: pravěk,  starověk, raný středověk

• 2. ročník: středověk, raný novověk, novověk

• 3. ročník: novověk, dějiny moderní doby (20. stol.)



Dějepisný seminář

• Náplň:

Prohlubování učiva v oblasti historie a systematická 
příprava na maturitu i přijímací zkoušky na VŠ.

• Časová dotace:

3. ročník  - 2 hodiny týdně

4. ročník – 3 hodiny týdně



Úspěchy, projekty a 
exkurze loňského školního 

roku (2019/20)



Září 2019 - exkurze: 
Totalita 1948-1989



Září 2019 - Exkurze do Světa soli



Říjen – projekt: Baroko všemi smysly



Listopad – exkurze: 
Do Prahy za poznáním



15. 11. 2019 
celoškolní projekt 

u příležitosti 80. výročí 

17. listopadu 1939 

a 

30. výročí 17. listopadu 1989 



Jak se učil dějepis za 
komunistického režimu 



17. 11. 1939 / 1989 - projektové 
dopoledne v tercii



Prosinec - exkurze: 1. E + 3. E 
a Praha muzejní 



Prosinec: Třetí historická konference žáků 
a studentů u příležitosti 30. výročí 

kanonizace Anežky České a  dvojího výročí 
událostí 

17. listopadu (1939, 1989)



Prosinec: Prima na exkurzi v Brně 



Leden 2020 – projekt
Galerie pravěkého umění



Leden - interdisciplinární projekt 
(ve spolupráci s Čj):

Renesanční dopoledne v tercii



Únor - projekt VFR 1789



Březen - úspěch v dějepisné 
vědomostní soutěži



Duben: Další vynikající úspěch 
v oboru historie - 3. místo 

krajského kola SOČ 



Úspěchy v okresním kole Dějepisné 
olympiády 2019/2020 na téma  

„Dlouhé století se loučí (1880–1920)“

Kategorie I (NG) – všichni 3 soutěžící byli úspěšní
řešitelé a z nich K. Kafková a A. Myšáková
postoupily do Krajského kola

Kategorie II (VG) – 3. místo A. Kartusek a 7. místo
K. Janurová – oba postoupili do Krajského kola

(Krajské kolo se ale nakonec z důvodu karantény
nekonalo.)



Květen – červen - projekt loňské tercie „Belle Époque“, 
který byl prezentován letos v září již letošní kvartou ☺

V rámci praktické části vznikla krásná sbírka nejen 
secesních budov v ČB – malá ukázka zde:





V rámci tohoto projektu jsme využili 
i krásná secesní zákoutí v budově 

naší školy k nácviku rozeznání znaků 
tohoto elegantního uměleckého 

slohu.



A zde následuje malá ukázka:



Ladné křivky + kruhy + pruhy = SECESE 



Dějepisná olympiáda 2020/2021
„Labyrintem barokního světa (1556 –1781)“

V okresním kole budou letos v lednu naši školu
reprezentovat v kategorii I (NG) studenti tercie a
kvarty: Matyáš Čouza (1. místo), Matěj Martíšek (2.
místo) a Veronika Hendrychová (3. místo).
V kategorii II (VG) postoupili do Okresního kola:
loňští favorité: František Nerud (1. místo), Klára
Kafková (2. místo) a Anna Myšáková (3. místo).
Všem účastníkům školního kola děkujeme za účast,
gratulujeme k titulu úspěšný řešitel a postupujícím
vítězům přejeme v okresním kole pevné nervy,
hodně štěstí a úspěchů při reprezentaci naší školy!


