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5.4. 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

 

VZDĚLÁVACÍ OBOR 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

5.4.2. 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 

VLASTIVĚDA 

 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: 

  Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a navazuje na předmět Prvouka. 

  Seznamuje žáky s historií naší vlasti, s důležitými událostmi a významnými osobnostmi místních a národních dějin. Formuje u žáků vědomí 

příslušnosti k vlastnímu národu, vede je k tomu, aby získali odpovědný vztah ke kulturnímu bohatství vlasti, k jejímu přírodnímu prostředí, 

kulturnímu dědictví a k historickým památkám. Obsah předmětu umožňuje získat základní poznatky o našich sousedních zemích, umožňuje 

orientovat se v celém našem světadílu, žáci získávají poznatky o sjednocující se Evropě. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: 

  Obsah předmětu tvoří vhodné propojení tematických okruhů Místo, kde žijeme, Lidé a čas a Lidé kolem nás. 

  V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci seznamují se základními poznatky o krajině, ve které žijí a o naší vlasti, Získávají informace o 

našich sousedních zemích a o celé Evropě. Porovnávají přírodu a způsob života u nás a v jiných zemích. Učí se orientovat v terénu, pracovat 

s mapami. 

  V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a čase. Poznávají, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. 

Vychází se přitom od nejznámějších událostí v obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Snahou je 

vzbudit u žáků zájem o minulost a kladný a odpovědný vztah k historickým památkám. 

  V tematickém celku Lidé kolem nás žáci poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Zároveň se ale seznamují i s problémy, 

které provázejí soužití lidí, celou společnost, ale i svět /globální problémy/. 

  Předmět se vyučuje  ve 4.ročníku a v 5.ročníku dle učebního plánu. Výuka probíhá většinou v kmenových učebnách. Součástí výuky jsou 

tematické vycházky, návštěvy památek, muzeí, skanzenů, knihovny, různé besedy. Žáci jsou vedeni k samostatnému vyhledávání informací 

z různých dostupných zdrojů /encyklopedie, televize, tisk/. Některé hodiny probíhají v multimediální učebně či v učebně PC. 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

 

ČJS-5-1-01 určí a vysvětlí polohu svého bydliště 

 nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 

 

ČJS-5-1-02 určí světové strany v přírodě i podle 

 mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad  

bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 

typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 

podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, 

Evropy 

 

ČJS-5-1-04 vyhledá typické regionální zvláštnosti 

přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým 

způsobem posoudí jejich význam 

 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 

 vlasti i v jiných zemích 

 

ČJS-5-1-06 rozlišuje hlavní orgány státní moci a  

některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich 

 význam 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

 obec (město), místní krajina – její části, poloha v krajině, 

minulost a současnost obce (města), význačné budovy, 

dopravní síť 

 okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch 

a jeho tvary, vodstvo na pevnině, rozšíření půd, rostlinstva 

a živočichů, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na 

krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové 

strany 

 

 mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, 

vysvětlivky 

 

 

 regiony ČR – Praha a vybrané oblasti ČR 

 

 

 

 naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního 

zřízení a politického systému ČR, státní správa a 

samospráva, státní symboly 

 

DG-2-1-01/02 

DG-2-1-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG-2-1-04 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a jeho svět Vlastivěda 4. Mgr. Zyková 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

 

ČJS-5-2-01 vyjádří na základě vlastních zkušeností 

 základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla 

 pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, 

 v obci (městě) 

ČJS-5-2-03 rozpozná ve svém okolí jednání a 

 chování, která se už nemohou tolerovat 

 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách  

vlastnictví; používá peníze v běžných situacích,  

odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze 

 

 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných 

údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

 

 

ČJS-5-3-02 využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako 

informačních zdrojů pro pochopení minulosti; 

 

 

ČJS-5-3-03 srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 

způsob života a práce předků na našem území v minulosti 

a současnosti s využitím regionálních specifik 

 

LIDÉ KOLEM NÁS  

 soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, 

principy demokracie 

 chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného 

chování – ohleduplnost, etické zásady, zvládání 

vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové 

chování, předcházení konfliktům 

 právo a spravedlnost – základní lidská práva a 

práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy 

 vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, 

společné; hmotný a nehmotný majetek; 

 
LIDÉ A ČAS 

 orientace v čase a časový řád – určování času, 

čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový 

sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, 

denní režim, roční období 

  současnost a minulost v našem životě – 

proměny způsobu života, bydlení, předměty 

denní potřeby, průběh lidského života, státní 

svátky a významné dny  

  regionální památky – péče o památky, lidé a 

obory zkoumající minulost  

  báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, 

domov, vlast, rodný kraj 

 

 

 

 

 

P 27 E - životní 

styl,energie,odpady 

 

P 26 E lidské aktivity a 

problémy ŽP 
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Dílčí výstupy žáka ZŠ Na Stínadlech, Teplice 

 
Učivo Průřezová témata 

 

ČJS-5-1-05 porovná způsob života a přírodu v naší 

 vlasti i v jiných zemích 

ČJS-5-1-03 rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 

 typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních 

 podmínkách Evropy 

 

ČJS-5-2-02 rozpozná ve svém okolí jednání a  

chování, která se už nemohou tolerovat 

 

ČJS-5-2-03 orientuje se v základních formách  

vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, 

 odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze,  

na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných 

 výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak  

vracet dluhy 

 

ČJS-5-3-01 pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných 

údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

 mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, 

vysvětlivky 

 Evropa a svět – kontinenty, evropské státy, EU, cestování 

 

LIDÉ KOLEM NÁS  

 soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy 

demokracie 

 

 vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný 

a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje 

domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz, 

způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, 

půjčky 

 

 

LIDÉ A ČAS 

 orientace v čase a časový řád – určování času, 

čas jako fyzikální veličina, dějiny jako časový 

sled událostí, kalendáře, letopočet, generace, 

denní režim, roční období 

 

 

 

P 17 G život 

Evropanů+životní styl 

Evropanů 

P 16 G zážitky z E 

 

 

 

 

 

  

P 13 D – práva a 

povinnosti občana, 

Listina zákl.práv a 

svobod 

DG-2-2-01 

 

 

 

Vzdělávací  oblast Vyučovací předmět ročník zodpovídá 

Člověk a jeho svět Vlastivěda 5. Mgr. Zyková 
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ČLOVĚK A JEHO SVĚT -2. období 

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

ČJS-5-1-01p popíše polohu svého bydliště na mapě, začlení svou obec (město) do příslušného kraje 

 ČJS-5-1-01p, ČJS-5-1-02p orientuje se na mapě České republiky, určí světové strany 

 ČJS-5-1-02p řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě 

 ČJS-5-1-03p má základní znalosti o České republice a její zeměpisné poloze v Evropě  

ČJS-5-1-04p uvede pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti regionu, ve kterém bydlí  

ČJS-5-1-05p sdělí poznatky a zážitky z vlastních cest ČJS-5-1-06p pozná státní symboly České republiky 

LIDÉ KOLEM NÁS  

ČJS-5-2-03p používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu jednoduchého nákupu a vrácené peníze 

ČJS-5-2-03p porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování peněz  

ČJS-5-2-03p sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů 

LIDÉ A ČAS 

ČJS-3-3-01p pozná, kolik je hodin; orientuje se v čase 

ČJS-3-3-01p zná rozvržení svých denních činností  

ČJS-3-3-02p ČJS-3-3-03p rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti 

ČJS-3-3-03p poznává různé lidské činnosti 

 

 


