
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět   
Vyučovací předmět: Vlastivěda 
Ročník: 5. 

 
Výstup 

 
Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy 

 
Poznámky 

- za pomoci mapy vyjmenuje světadíly a oceány 
- pojmenuje a ukáže na mapě sousední státy ČR 
- ukáže podle mapy hlavní města evropských států 
 
- ví, že Praha je hlavní město ČR, zná pověst o založení  
  Prahy 
- seznamuje se se zvláštnostmi regionů v ČR 
- umí ukázat a najít na mapě střední, východní, severní,  
  západní a jižní Čechy, Moravu a Slezsko 
- stručně charakterizuje jednotlivé oblasti podle mapy  
  (povrch, poloha, hospodářství, hustota osídlení…) 
- seznámí se s průmyslem a zemědělstvím  
  v jednotlivých oblastech 
- umí vyhledat na mapě významná města, řeky a pohoří  
  v jednotlivých oblastech 
 
- zná některé významné osobnosti a památní místa  
  českých dějin (Marie Terezie, Tomáš Garrigue  
  Masaryk, E. Beneš, A. Hitler…) 
- začleňuje různá údobí historie ČR do časové přímky 
 
 
 
 
 

Evropa a svět - světadíly a 
oceány, evropské státy a města,  
sousední státy ČR 
 
Česká republika  - Praha, 
jednotlivé regiony ČR 
- principy demokracie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z českých dějin – osvícenství, 
Tereziánské a josefínské reformy, 
Národní obrození, rozvoj vědy a 
techniky, revoluční rok 1848, 
kulturní život 19. století, 1. 
světová válka, vznik 
Československé republiky, Tomáš 
Garrigue Masaryk, Eduard Beneš, 
2. světová válka, okupace, 

EGS- Evropa a svět nás  
          zajímá 
- naši sousedé v Evropě 
         - objevujeme Evropu a   
           svět  
- naše vlast a Evropa 
- státní symboly 
 
 
 
- vycházky 
- exkurze do Prahy  
 
ČJ  -  vyprávění, popis 
M  -  slovní úlohy, jednotky  
       délky, úspory, půjčky,  
        úroky, svět peněz* 
VV  - kresba a malba  
        s vlastivědnou tématikou 
PV  -  práce na pozemku… 
HV  -  lid. písně, lidové tance  
          všech našich regionů,   
        lidové hudební nástroje   
       Čech a Moravy 
AJ  -  příbuzenské vztahy,  

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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 
- rozpoznává typy vlastnictví 
- zná domácí rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti 
- orientuje se v pojmech hotovostní a bezhotovostní 
forma peněz, ve způsobech placení 
- zná, jak banka pracuje jako správce peněz 
- zná pojmy úspory a půjčky, reklamace, korupce 
 
 
 
 

obnovení republiky, poválečný 
vývoj  
Lidé a čas 
Práva a povinnosti 
Šikana 
Mezilidské vztahy 
Vlastnictví 
Kultura  
Globální problémy 
 
Finanční gramotnost* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
návykové látky a zdraví – 
návykové látky, hrací automaty 
a počítače, závislost 

       určování směru 
 
OSV + VDO + MKV 

chování lidí – vlastnosti lidí, 
pravidla slušného chování, 
ohleduplnost, etické zásady, 
zvládání vlastní 
emocionality; rizikové 
situace; rizikové chování, 
předcházení konfliktům 

 

 
 


