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VLASTIV ĚDA 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
 

- 4. ročník – 1,5 hod  
- 5. ročník – 2 hod 

 
Vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět, ve vyučovacím předmětu 
Vlastivěda. 
 
Vzdělávací obsah je rozdělen na 5 tématických okruhů, ve vlastivědě se realizují 3 okruhy. 
 
Místo, kde žijeme 
 

- chápání organizace života v obci, regionu, státě, Evropě, praktické poznávání 
místních, regionálních zvláštností, charakteristika prostředí domova, školy, místní a 
okolní krajiny, ČR jako vlasti, Evropy a světa, rozvíjení vztahu k vlasti, postavení 
státu v Evropě. 

- Utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjení vědomí přináležitosti k evropskému 
civilizačnímu a kulturnímu okruhu a podpora přijetí hodnot, na nichž je současná 
demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany. 
Přiblížení žákům úkoly důležitých politických institucí a orgánů a s možnými, včetně činností 
armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. 

 
Lidé kolem nás 
 
- uvědomování si významu rodiny, soužití lidí, vzájemného chování lidí, vzájemné tolerance, 
včetně principů demokracie, seznámení se základními právy a povinnostmi, se světem financí, 
podstatou jednotlivých druhů vlastnictví a jejich právní ochrany, poznávání konkrétních 
podob a projevů kultury, směřování k výchově budoucího občana, orientování se v základních 
globálních problémech společnosti.  
 
 
Lidé a čas 
 
- orientace v čase a časovém řádu, rozeznání současnosti a minulosti s využitím regionálních 
specifik, uplatňování elementárních poznatků o sobě, rodině a lidské společnosti, objasnění, 
srovnání a hodnocení minulosti a současnosti. 
 
Organizace 
 
- žáci pracují ve třídě, v počítačové učebně, využívají různých forem práce, využívají 
dostupné vyučovací pomůcky, pracují s moderními informačními technologiemi, s využitím 
archivů, knihoven, muzeí a galerií pro pochopení minulosti. 
 
Předmětem se prolínají průřezová témata:OSV (sebepoznání a sebepojetí), (poznávání lidí),  
VDO (formy participace občanů v politickém životě), (občanská společnost a škola), 
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(principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování), EGS (Evropa a svět nás 
zajímá), MKV (etnický původ),  
 
 
 
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 
 
Kompetence k učení 

- učitel vede a motivuje k užívání správné terminologie a symboliky 
- učitel vysvětluje a zprostředkovává své zkušenosti z cest, umožňuje porovnání 

podmínek ve vlasti a v Evropě 
- žáci se učí určit polohu bydliště, školy vzhledem ke krajině, státu a Evropě,  
- žáci dokáží začlenit obec do příslušného kraje, vyhledat jednoduché údaje v mapě.  
 

Kompetence k řešení problémů 
- učitel vede a motivuje k odpovědnosti za rozhodnutí a úsudky, 
- učitel pomáhá využívat při práci odbornou literaturu, prostředky IT, porovnávat 

způsob života a prostředí ve své vlasti a v jiných zemích, 
- žáci se systematicky seznamují s odlišnostmi jednotlivých zemí, své vlasti, 
- žáci rozlišují a třídí získané vědomosti o podmínkách v naší republice a Evropě,  
 

Kompetence komunikativní 
- učitel umožňuje aktivní zapojení do společenského dění, využívání IT, směruje žáky 

ke vhodné spolupráci a soužití s ostatními lidmi, 
- učitel směruje a motivuje k operacím s vlastním úsudkem, myšlenkami, k jejich 

logickému uspořádávání,  
- žáci se vyjadřují kultivovaně a výstižně slovně i písemně, 
- žáci rozlišují náčrty, jednoduché plány, mapy. 

 
Kompetence sociální a personální 

- učitel podporuje aktivně sebedůvěru, sebepojetí žáků s cílem dosáhnout 
sebeuspokojení a sebeúcty. 

- učitel pomáhá při volbě vhodného řešení úkolů, ovlivňuje chování žáků při skupinové 
a týmové práci, 

- žáci rozlišují základní rozdíly v chování lidí na základě vlastních zkušeností získaných 
při skupinové a týmové práci, 

- žáci obhajují své názory a jednání ve skupině lidí, učí se rozpoznávat jednání a 
chování porušující základní lidská práva nebo demokratické principy.  

 
Kompetence občanská 

- učitel pomáhá při vlastním hodnocení výsledků práce, vede k odpovědnosti proti 
násilí, k toleranci ve společnosti. 

- učitel seznamuje s významnými rodáky, kulturními památkami a národním dědictvím,  
- žáci se učí chápat a hodnotit základní ekologické souvislosti a environmentální 

problémy regionu a státu,  
- žáci si vytváří vztah k minulosti kraje, předkům, domovu, vlasti. 
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Kompetence pracovní 
- učitel vede k dodržování veškerých zásad bezpečnosti při práci a komunikaci, 
- učitel podporuje vzájemnou spolupráci, společné plnění úkolů, vzájemnou pomoc a 

toleranci při řešení problémů, získávání znalostí a zkušeností.  
- žáci si osvojují postupy práce s informačními materiály, odbornou literaturou, IT,  
- žáci uplatňují elementární poznatky o lidské společnosti, porovnávají minulost a 

současnost. 


