


 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, 

středověk

 Sexta a 2. ročník: novověk, moderní dějiny 

do r. 1938

 Septima a 3. ročník: moderní dějiny po r. 

1938

 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







 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

• Malá pevnost 

• Muzeum ghetta 

• Magdeburské kasárny 



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.)



organizováno 

každoročně pro 

žáky tercie

procházka po 

nejznámějších 

středověkých a 

raněnovověkých

památkách

 slouží k reflexi 

látky probrané v 

sekundě a tercii 



Akce třetích ročníků spojená s návštěvou 
Národního muzea a Národního divadla



Pro zájemce
Aktuální výstavy, blízké i 

vzdálenější cíle



 Přednášky připravil Václav Vondrovský z Archeologického ústavu 

Akademie věd ČR a Jihočeské univerzity



Naše škola uspořádala historickou výstavu o škole a o J. 

V. Jirsíkovi, část exponátů zapůjčilo Jihočeské muzeum





- exkurze dějepisného semináře 

- prohlídka budovy včetně běžně 

nepřístupných depozitářů a 

restaurátorské dílny





studenti sami zorganizovali 

projektový den v rámci akce Samet 

na školách 

pozvali do školy na workshopy a 

besedy odborníky či pamětníky 

včetně naší absolventky Lídy 

Rakušanové





 žáci kvarty se zapojili do projektu 

organizace Post Bellum

pro databázi Paměť národa nahráli 

rozhovor s pamětníkem Jaroslavem 

Pohanem 

ten byl následně zpracován i do 

podoby reportáže v Českém rozhlase





Slouží k reflexi učiva a k jeho zopakování

PROJEKTOVÁ VÝUKA





žáci ve skupinách sehráli předem 

nacvičené divadelní scénky na vybraná 

témata z doby první republiky (státní 

znaky, hranice, menšiny, politický systém 

atd.)









 Každoročně se účastníme ve dvou kategoriích 

I. kategorie – tercie, kvarta

II. kategorie – čtyřleté gymnázium

kvinta – oktáva



KRAJSKÉ KOLO SOČ

obor historie

2. místo Aneta Štaflová

Téma: „Porajmos neboli romský holokaust“

 3. místo Stanislava Novotná

Téma: „ Jihočeské vesnice v období kolektivizace“



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. 

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