
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět   
Vyučovací předmět: Vlastivěda 
Ročník: 4. 

 
Výstup 

 
Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy 

 
Poznámky 

- zná pojem nadmořská výška 
- je seznámen s pojmy podnebí a počasí 
- umí charakterizovat podnebí ČR 
- uvědomuje si globální problémy životního prostředí 
 
 
 
 
- určuje hlavní i vedlejší světové strany s pomocí buzoly 
- vyhledá ČR na mapě Evropy 
- umí na mapě ukázat Čechy, Moravu, Slezsko 
- dokáže vyhledat na mapě významná města, řeky a  
  pohoří ČR 
- pojmenuje a ukáže na mapě sousední státy ČR 
- rozumí významu měřítek map, zná základní  
  geografické značky 
- je seznámen s pojmy náčrt, mapa 
 
- zná jméno prezidenta ČR 
- seznámí se se státními symboly, státním uspořádáním a  
  demokracií v ČR 
- seznámí se s pojmy vláda, parlament, zákon 
- chápe vznik a význam některých státních svátků 

Země a lidé - zemský povrch a 
jeho tvary, ovzduší, počasí, 
podnebí, voda, půda, vliv krajiny 
na život lidí, životní prostředí, 
působení lidí na krajinu, ochrana 
krajiny a životního prostředí 
 
 
Mapy – podstata a účel, světové 
strany, měřítko, barvy na mapách, 
vysvětlivky map 
Ochrana člověka za 
mimořádných událostí – osobní 
bezpečí – S mapou nezabloudím 
 
 
 
 
Česká republika – postavení ČR 
v Evropě, státní zřízení, prezident, 
vláda, parlament, zákony, státní 
symboly, státní svátky, památná 
místa… 
Armáda ČR 
principy demokracie 

EV-vztah člověka k prostředí  
- náš životní styl, ochrana  
  přírody 
     - lidské aktivity a    
       problémy životního   
       prostředí 
- doprava a životní prostředí 
- průmysl a životní prostředí 
 
VDO – občan, občanská   
             společnost a stát 
          - principy demokracie    
            jako formy vlády a           
            způsobu rozhodování 
- principy demokracie 
- zákon, morálka 
 
OSV – morální rozvoj 
- význam lidských práv a   
   povinností v mezilidských   
   vztazích 
 
MKV – princip sociálního  
              smíru a solidarity 
- otázka lidských práv 

Učivo i 
průřezová 
témata budou 
probírána dle 
možností 
školy a 
vlastních 
plánů učitele. 
 

 
 



Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět   
Vyučovací předmět: Vlastivěda 
Ročník: 4. 

 
Výstup 

 
Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy 

 
Poznámky 

- orientuje se v základních formách vlastnictví 
- používá peníze v běžných situacích 
- odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené 
peníze 
- orientuje se na časové přímce 
- zná některé postavy ze Starých pověstí českých 
- popíše rozdíly ve způsobu života v minulosti a dnes  
- zná některé významné osobnosti a památná místa  
  českých dějin (sv. Václav, Karel IV., J. Hus, J.  
  Žižka…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanční gramotnost 
 
 
 
Z českých dějin – časová osa, 
pravěk, Staré pověsti české, 
Sámova říše, Velkomoravská říše, 
Cyril a Metoděj, Přemyslovci, 
Lucemburkové, Husitství, 
Jagellonci, Bílá hora, třicetiletá 
válka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MV – kritické čtení a  
          vnímání mediálních     
          sdělení 
- analýza textů, ověřování  
   informací, využití médií 

 

 


