
 

 

Dějepis 

Proč se učit dějepis? 

Dějepis je předmět s velkým potenciálem pro současnost i budoucnost. Dává nám přehled o 

tom, jakým způsobem člověk jednal v minulosti, proč tak jednal a jaké to mělo důsledky, ať 

krátkodobé a zejména ty dlouhodobé. Při pozorování současného dění a snaze předpovídat, 

jak by se měly okolnosti dále vyvíjet, měli bychom ideálně sáhnout právě po historické 

zkušenosti. Právě dějepis je tedy podstatným předmětem, který nám pomáhá orientovat se v 

ději minulém, světě současném a předpovědích budoucích. A co když se v předpovědích jako 

lidé zmýlíme? Tak nebudeme první a ani poslední.       

Výuka 

Hlavním bodem, kterého se na našem gymnáziu držíme, jsou souvislosti a pěstování kritického 

myšlení, které je pro dnešní dobu tak zásadní. Dějepis je v každém ročníku zastoupen dvěma 

hodinami týdně. Pracujeme s moderně zpracovanými materiály i učebnicemi, které slouží 

žákům k lepšímu pochopení a prohloubení učiva. V každé učebně je k dispozici promítací 

zařízení, bez kterého si výuku moderního dějepisu neumíme představit. 

Semináře 

Jako povinně volitelné předměty nabízíme historický seminář a humanitní seminář (na 

vyšším a čtyřletém gymnáziu), kde je výuka z vyučovacích hodin dějepisu a ZSV 

prohlubována. S žáky, kteří dochází na tyto semináře je pracováno více individuálně pro rozvoj 

jejich kompetencí, které jsou podstatné pro jejich úspěšné studium na vysokých školách. 

  



 

 

Projekty  

Důležitou součástí výuky je také projektové vyučování, které má žákům prohloubit znalosti o 

určité tématice a zároveň vnímat mezipředmětové vztahy, které jsou jedním 

z nepodstatnějších elementů pro úspěšné studium. Mezi projekty, které na škole byly 

uskutečněny například patří: 

Stavění pyramidy a tvorba mumie → přiblížení historie starého Egypta a technik mumifikace. 

Co našim předmětům dala doba komunismu? → rozdělení žáků do skupin dle jejich zájmu. 

Skupiny byly věnovány různým předmětům, kde se probíralo, čím byly tyto předměty 

obohaceny v tomto nešťastném období. 

Tvorba podcastů na určité téma → např. moderovaný rozhovor žáků, kteří se pasovali do rolí 

Zikmunda Lucemburského a Jana Žižky. 

Druhá světová válka na sociálních sítích → vytvoření imaginární sociální sítě, kde se žáci 

pasují do určité role a přidávají příspěvky. Hledají při tom vzájemné vztahy mezi historickými 

osobami a dějem. 

Post Bellum – portréty lidí bojujících s nepřízní osudu. 

IKAP II. (Implementace krajského akčního plánu) → projekt s dlouhodobým výhledem, ve 

kterém se z humanitního hlediska snažíme s žáky pracovat v terénu a pracovat zejména 

s regionálními dějinami. Součástí je spolupráce s odborníky z praxe a i jinými školami. 

Exkurze 

Exkurzní činnost je pro dějepis podstatná zejména z důvodu názornosti, kterou ve třídě ničím 

nenahradíte. Tato činnost je hojně podporovaná zejména naší účastí v projektu IKAP II., kde 

jsme momentálně orientováni na oblast Rakovnicka a Karlovarska, které z různých hledisek 

porovnáváme. Pochopitelně jsou konány i jiné exkurze, které mají prohloubit znalosti žáků a 

zároveň podpořit mezipředmětové vztahy. 

Celoškolní projekty 



 

 

Již zmiňovaný IKAP II., kde jsou zastoupeny prakticky všechny předměty, které jsou na 

gymnáziu vyučovány. 

Soutěže 

• Dějepisná olympiáda  

Fotografie z akcí 

Projekt Egypt 

 

Žáci vytváří mumii a model pyramidy, na kterou zvěčňují egyptské dějiny a kulturu. 

 

 

 



 

 

Workshopy Post Bellum 

 

Žáci se zúčastnili workshopů na Post Bellum, kde se blíže seznamovali s dějinami 20. století. 

Testování deskové hry na FF UJEP 

Žáci se FF UJEP účastnili testování deskové hry pro školy, která se týká protektorátu Čechy a Morava.  



 

 

IKAPII. 



 

 

  



 

 

   



 

 

Žáci se v rámci expedic podívali například do rakovnického muzea a archivu, dále také do muzea v Karlových 

Varech, na naučnou stezku Jáchymovské peklo a na osadu Rýžovna u zaniklé obce Sejfy. 
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