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Vzdělávací
program RVP ZV Základní vzdělávání Délka studia v letech:

Učební osnovy

Vlastivěda

Pojetí vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

Předmět vlastivěda je vyučován ve 4. - 5. ročníku 2 hodiny týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách.

Okruhy vzdělávacího obsahu:Místo kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas

Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Učí se vnímat krásy

lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Podmínkou úspěšného

vzdělávání v této oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací. Propojením

této oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností pomáhá žákovi zvládat nové životní situace, upevňovat

pracovní návyky. Na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí chápe organizaci života v rodině,

ve škole, v obci a ve společnosti. Různé činnosti a úkoly by měly probudit kladný vztah k místu jejich bydliště,

postupně rozvíjet vztah k naší zemi a k evropanství.

Žáci poznávají historii a současnost České republiky i v kontextu Evropy.

Formy a metody práce se užívají podle chrakteru učiva a cílů vzdělávání:

- frontální výuka s demonstračními pomůckami

- skupinové vyučování (s využitím pracovních listů, odborné literatury, internetu)

- vlastivědné vycházky s pozorováním

- krátkodobé projekty

Předmět vlastivěda úzce souvisí s ostatními předměty:

český jazyk - historie naší země v literatuře

Předmětem prolínají průřezová témata:

- EGS: Evropa a svět, život v jiných zemích

- MKV: etnický původ, lidské vztahy

- VDO: dovede projevit své názory, respektuje názory jiných

- OSV: sebeorganizace, mezilidské vztahy

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

Kompetence k učení:

Učitel vede žáky

- k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci

- nabízí různé způsoby, metody a strategie učení

- umožní poznávat smysl a cíl učení, umět posuzovat vlastní pokrok

- vede k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání

Kompetence k řešení problémů:

Učitel vede žáky:

1.1  Člověk a jeho svět
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- vede ke vnímání problémové situace ve škole i mimo ni

Kompetence komunikativní:

Učitel vede žáky:

- ke správné, výstižné a logické formulaci svých myšlenek a názorů

- seznamuje s různými typy textů a obrazových materiálů

- podporuje práci s různými zdroji informací

Kompetence sociální a personální

Učitel vede žáky:

- pracovat ve dvojici, ve skupině, vytvářet pravidla práce v týmu

- k umění v případě púotřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat - ke kritickému hodnocení, k pozitivnímu

sebehodnocení

Kompetence občanské:

Učitel vede žáky:

- k respektování přesvědčení druhých lidí

- podporuje program bezpečné školy

- umožňuje žákům dávat věci, jevy do souvislosti a vede je k zodpovědnosti za svá rozhodnutí

Kompetence pracovní:

Učitel vede žáky:

- dbá na dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel

- klade důraz na vztah žáka ke společnému i osobnímu majetku

4. ročník
2 týdně, P

Místo kde žijeme
Očekávané výstupy
Žák:

umí určit polohu ČR a sousední státy•
určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu
vzhledem ke krajině a státu

•

určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se
podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a
pobytu v přírodě

•

rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map;
vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a
sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a
polokoulí

•

rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich
zástupce, symboly našeho státu a jejich význam

•

Učivo

- naše vlast- Česká republika, česká státnost, státní svátky
a symboly, státoprávní pojmy, významné osobnosti
politického života
- práce s mapou a buzolou - světové strany, globus, mapy,
plány, orientace na mapě, měřítko mapy, nadmořská výška,
značky na mapě, užití map
- poloha České republiky
- právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva
dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání
a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně nároku
na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot 
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4. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém
životě

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Čtení
Psaní

přesahy z učebních bloků:

Putování po krajích České republiky
Očekávané výstupy
Žák:

zná zeměpis ČR, jednotlivé oblasti, jejich povrch,
polohu,řeky,města

•

vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí
jejich význam z hlediska přírodního, historického,
politického, správního a vlastnického

•

zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z
vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší
vlasti i v jiných zemích

•

Učivo
- putování po České republice - Praha, střední, východní,
severní, západní a jižní Čechy, Českomoravská vrchovina,
severní Morava, Olomoucký kraj , Brno, střední a jižní
Morava

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Čtení
Psaní

přesahy z učebních bloků:

Lidé a čas
Očekávané výstupy
Žák:

orientuje se ve starších českých dějinách•
pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k
pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy

•

využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní
základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i
movitých kulturních památek

•

rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních
reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím
regionálních specifik

•

srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života
a práce předků na našem území v minulosti a současnosti
s využitím regionálních specifik

•

objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a
významných dnů

•

Učivo
- obrazy ze starších českých dějin - lovci mamutů, Slované,
Přemyslovci, Lucemburkové, husitské války, Habsburkové,
bitva na Bílé hoře, císařovna Marie Terezie a císař Josef II.
- orientace v čase, kalendář, časová přímka

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
4. ročník

Čtení
Psaní

přesahy z učebních bloků:
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4. ročník

Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
Žák:

rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už
tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva
nebo demokratické principy

•

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)

•

Učivo
- moje rodina - členové, povinnosti, zákon o rodině
- mezilidské vztahy, společenské skupiny, školní třída
- šikana, linka bezpečí
- pravidla společenského chování

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:

5. ročník
1+1 týdně, P

Místo kde žijeme
Očekávané výstupy
Žák:

zná povrch, vodstvo, města, počasí a podnebí ČR•
seznamuje se se zemědělstvím, nerostným bohatstvím,
průmyslem a životním prostředím ČR

•

seznamuje se s Evropou - planeta Země, poloha Evropy,
nížiny a hory v Evropě,  počasí a podnebí, vodstvo,
rostlinstvo a živočišstvo v Evropě

•

seznamuje se s evropskými státy a jejich hlavními městy•

Učivo
- naše modrá planeta (planeta Země, světadíly, oceány)
- Evropa (poloha, povrch, podnebí, vodstvo, živočichové,
rostliny)
- ČR (shrnutí 14 krajů naší vlasti, součást Evropy, naši
sousedé, cestujeme po Evropě)

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
5. ročník

Čtení
Psaní

přesahy z učebních bloků:

Lidé a čas
Očekávané výstupy
Žák:

zná novější české dějiny - české země součástí
Rakouska, Rakousko- Uhersko, 1. světová válka,
samostatné Československo, 2. světová válka, obnovená
ČR, návrat k demokracii, vznik České republiky

•

Učivo
- Národní obrození  (buditelé českého národa, revoluční rok
1848)
- česká kultura 2. pol. 19. století ( B. Němcová, B. Smetana,
spolky ND)
- hospodářský rozvoj českých zemí (vynálezci, parní stroj)
- Rakousko - Uhersko a život obyvatel
- 1. světová válka
- samostatné Československo (T. G. Masaryk), 1. republika
- život mezi válkami
- Protektorát, 2. světová válka, okupace
- období vlády jedné strany (KSČ)
- obnovení demokracie (Václav Havel), vznik ČR
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5. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO
OBČANA

Občan, občanská společnost a stát

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
5. ročník

Čtení
Psaní

přesahy z učebních bloků:

Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
Žák:

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

•

poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí
na změny a některé problémy a navrhne možnosti
zlepšení životního prostředí obce (města)

•

Učivo
- seznámení s lidskými právy a povinnostmi občanů
- formy majetku a jeho vlastnictví
- životní úroveň obyvatel ( co se za peníze nekoupí)
- kultura, vztah k tradicím, kulturním památkám
- globální problémy lidstva, ochrana ŽP

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Princip sociálního smíru a solidarity

přesahy do učebních bloků: přesahy z učebních bloků:
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