


� předmět se vyučuje na nižším i vyšším stupni

� na vyšším gymnáziu možnost volby  semináře

� Kapitoly z dějepisu - dvouletý

� - jednoletý

� Soudobé dějiny        - nepovinný seminář

� dějepis je volitelný maturitní předmět



� Prima          pravěk, starověk

� Sekunda     středověk, raný novověk

� Tercie          novověk do počátku 20. století

� Kvarta         nejnovější dějiny



� Kvinta a 1. ročník  pravěk a starověk 

� Sexta a 2. ročník středověk a novověk 

� Septima a 3. ročník nové dějiny 

� 4. ročník a oktáva pouze volitelný seminář 





� klasická forma výuky obohacená o časté 
využívání výukových materiálů (pracovních 
sešitů, listů, dobových materiálů, map, 
prezentací apod.)

� účast v projektech, často i mezinárodních
� organizace besed s pamětníky historických 

událostí 
� samostatný výzkum studentů realizovaný v 

rámci SOČ a dějepisných seminářů
� výlety a exkurze ( i zahraniční) na místa 

spojená s historickými událostmi



DĚJEPIS

2018-19,2019-20





� ubytování v poutním centru Velehrad

� chrám sv. Petra a vatikánského náměstí

� Vatikánská muzea

� bazilika Sv. Pavla za hradbami

� Katakomby sv. Kalixta a silnice via Appia

� Forum Romanum

� Koloseum

� Kapitol

� Fontana di Trevi

� Pantheon

� Andělský hrad

� Městečko Orvieto





�AKCE DĚJEPISNÉHO 

SEMINÁŘE

Ani vytrvalý déšť nám 
nezabránil prozkoumat historii 
tohoto významného místa. 
Čekala nás návštěva Malé 
pevnosti, Muzea ghetta a 
Magdeburských kasáren. 
Všechny prohlídky byly plné 
zajímavých informací a 
seznámily nás s historií města z 
různých úhlů pohledu - nejen s 
drastickými podrobnostmi 
holocaustu, ale také například s 
uměním, které v terezínském 
ghettu vzniklo.



�Každoroční 
exkurze do 
židovské Prahy 
kombinovaná s 
návštěvou 
některého z 
pražských divadel



� Organizována pro 
doplnění učiva sekundy

� Exkurze se skládá z 
prohlídky kláštera, 
praktických ukázek ze 
života mnichů a tvořivé 
dílny, kde si studenti 
mohou vyzkoušet 
některé činnosti, které 
dříve vykonávali 
zejména mniši 
(opisování knih, jejich 
vázání, pečetění apod.)



Pro zájemce Císařská konírna



Pro zájemce 

� Prohlídka – města

- zámku

- barokního 

divadla



Opravdu pracují archeologové podobně jako filmový 
Indiana Jones?
Má cenu kopat v České republice, když zde nemáme 
pyramidy ani zikkuraty? 
Kolik pravěkých nalezišť se nachází na území jižních 
Čech?

� Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se studenti několika tříd 
dozvěděli  na zajímavých přednáškách, které připravil Václav 
Vondrovský z Archeologického ústavu Akademie věd ČR a 
Jihočeské univerzity 



Historie a hudba

� Smíšený pěvecký sbor
Mendík se vydal na
dalekou cestu s cílem
vzdát hold dceři
Přemysla Otakara I. 
Markétě Přemyslovně, 
později známé pod 
jménem Dagmar 
Dánská.



� výstava „První světová 
válka – léta zkázy a 
bolesti“

� studenti mohli válku zažít 
doslova na vlastní kůži –

� vyzkoušeli si dobové 
uniformy, prohlédli si zbraně 
i osobní věci denní potřeby a 
prozkoumali rekonstrukci 
zákopového systému



� 11. listopadu 2019 se na našem gymnáziu uskutečnil další ročník 
akce Měsíc filmu na školách

� pořádá společnost Člověk v tísni jako součást vzdělávacího projektu 
Jeden svět na školách

� studenti při této příležitosti zhlédnou film o vybraném tématu z 
moderních dějin Československa a zúčastní se besedy s pamětníkem 
týchž událostí

� v letošním roce se téma besedy vzhledem k 30. výročí sametové 
revoluce přímo nabízelo

� pozvání na besedu přijali minulý ředitel Mgr. Bohuslav Cháb, bývalí 
dlouholetí profesoři fyziky Mgr. Marie Vazačová a Mgr. Ladislav 
Vopálka a stávající profesor němčiny PhDr. Václav Týml.





�obor historie

�KK SOČ –1. místo David Štafl 

Téma: „Protižidovská propaganda v jihočeském 
politickém tisku v roce 1938“

�obor kultura

�KK SOČ – 1. místo: Lucie Mačí

Téma: „Organizace budějovického majáles“



Školní kroniky najdete na stránkách Digitálního 
archivu SOA Třeboň pod tímto odkazem: 

https://digi.ceskearchivy.cz/kroniky-
soka_ceske_budejovice-kroniky_skolni-c_c-

ceske_budejovice. 


