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Vím, proč je důležité znát minulost.

Vím, co je to historie.

Vím, co jsou pomocné vědy historické, základní znám.

Vím, co jsou historické prameny a proč jsou pro nás důležité.

Vím, co znamená čas pro člověka.

Vím, proč slavíme svátek 28. září.

Znám jednotlivá období dějin a umím je časově zařadit.

Vím, co je víra.

Znám hlavní světová náboženství, jednoduše o nich umím vyprávět.

Vím, kdo byl Ježíš Kristus.

Vím, jaký je rozdíl mezi demokracií a diktaturou.

Znám charakteristické znaky obyvatelstva světa.

Znám pojmy lidské společenství, národ, stát, rasa.

Znám základní jazyky světa.

Vím, kde lidé sídlí.

Vím, proč slavíme 28. říjen.

Vím, jak se rozděluje světové hospodářství.

Znám hlavní odvětví zemědělské výroby.

Znám nerostné bohatství Země.

Vím, jak se dělí průmyslová výroba.

Vím, co to jsou služby.

Znám hlavní světové organizace.

Znám hlavní teorie o vzniku člověka a jeho pravěký vývoj lidské společnosti.

Znám některé předky člověka.

Vím, jak žili lovci doby kamenné.

Vím, jak vznik zemědělství změnil lidskou společnost.

Znám první projevy umění a náboženství.

Vím, jaký vliv mělo na lidskou společnost zpracování kovů.

Znám pravěké kultury a první národy na našem území.

Vím, jak a kde vznikaly první státy.

Znám dějiny Mezopotámie a její kulturu.

Rozumím úloze Předního východu v dějinách lidstva.

Znám hlavní etapy vývoje civilizace Egypta.

Znám největší kulturní památky Egypta.

Znám staré mimoevropské civilizace (Indie, Čína).

4. BLOK

Počátky člověka

5. BLOK

Velké říše starověku
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Znám první řecké kultury a jejich dědictví.

Znám hlavní fáze vývoje klasických řeckých států.

Znám největší díla řecké kultury a vzdělanosti. 

Znám počátky civilizace v Itálii a počátky Říma.

Vím, jak se vyvíjela římská republika. 

Vím, jak vznikl a jak se vyvíjel císařský Řím.

Znám největší díla římské kultury.

Vím, jak antika ovlivnila evropskou civilizaci

6. BLOK

Antické Řecko

7. BLOK

Antický Řím, dědictví 

antiky
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