
Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 

1. stupeň 
Ročník: pátý 

152 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- určí a vysvětlí polohu svého bydliště 
nebo pobytu vzhledem ke krajině a 
státu, dokáže konkretizovat územní 
a správní členění regionu, krajiny, 
státu, dle jednotlivých oblastí – 
regionů ČR, charakterizuje a dokáže 
posoudit jednotlivé oblasti 
hospodářsky. 

 

- vysvětlí význam regionů, tradic, 
symbolů, rozliší hlavní orgány, 
jejich některé zástupce, symboly a 
jejich význam, vyjádří a vyhledá 
regionální zvláštnosti přírody, 
osídlení, hospodářství, kultury, 
posoudí jejich význam z hlediska 
přírodního, historického, 
politického, správního, vlastnického. 

 

MÍSTO, KDE ŽÍJEME 

 

 

Regiony ČR, Praha a vybrané 
oblasti, surovinové zdroje, výroba, 
služby, obchod. 

 

 

Naše vlast – domov, krajina, národ, 
základy státního zřízení, politického 
systému ČR, státní správa a 
samospráva, státní symboly. 

 

OSV (sebepoznání a sebepojetí) 
formou hry zobrazit st. zřízení, 
systém správy ČR, projektová 
činnost zaměřená na výklad 
historie státních symbolů, práce 
s literaturou, internetem 

 

 

 

EGS (Evropa a svět nás zajímá)  

Diskuse o zážitcích z filmu, 
dovolené, literatury, propojenost 
se sportem a ostatními zájmy 
žáků 

 

 



Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 

1. stupeň 
Ročník: pátý 

153 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- zprostředkuje a interpretuje své 
zkušenosti, zážitky, zajímavosti 
z cest, porovná způsob života, 
přírodu naší vlasti. 

- vymezí polohu státu vzhledem 
k Evropě, vyhledá jednoduché údaje 
o přírodních podmínkách, sídlištích 
na mapách Evropy, polokoulí, EU, 
porovná způsob života a přírodu 
v naší vlasti a v jiných zemích. 

 

- rozlišuje mezi náčrty, plány, 
základní typy 

- map, vyhledává v nich jednoduché 
údaje, na základě map určí světové 
strany, orientuje se podle nich 
v přírodě 

- řídí se podle zásad bezpečného 
pobytu a pohybu v přírodě.  

 

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

 

 

 

 

 

Mapy obecné, zeměpisné a tematické 
– obsah, grafika, vysvětlivky 

 

OSV (poznávání lidí) skupinová 
práce, týmová práce při 
zpracování projektů, exkurze na 
MěÚ, OÚ – praktické seznámení 
žáků s právní ochranou občanů 
v obci, městě, místě bydliště, 
praktické příklady řešení 
problémů vlastnictví 

 

VDO (formy participace 
v politickém životě) 

formou modelové situace 
provést v třídním kolektivu 
demokratické volby, simulovat 
dem. formu vlády a 
demokratické formy 
rozhodování, popř. kontrast 

 

 



Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 

1. stupeň 
Ročník: pátý 

154 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- rozlišuje základní rozdíly mezi 
jednotlivci, na základě vlastních 
zkušeností vyjádří a popíše základní 
vztahy mezi lidmi, vyvodí a 
dodržuje pravidla pro soužití ve 
škole, mezi chlapci a dívkami, 
v rodině, v obci (městě) a dodržuje 
je. 

- obhájí při konkrétních činnostech 
svůj názor, popřípadě připustí omyl, 
dohodne se na společném postupu a 
řešení se spolužáky, rozpozná a 
analyzuje jednání a chování, která se 
už tolerovat nemohou a porušují 
lidská práva nebo demokratické 
principy. 

-  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 
porovná svá přání a potřeby se svými 
finančními možnostmi  
- sestaví jednoduchý osobní rozpočet  

LIDÉ KOLEM NÁS 

 

Právo a spravedlnost – protiprávní 
jednání, právní ochrana občanů a 
majetku, soukromého vlastnictví, 
duševních hodnot, protiprávní 
jednání a korupce, právní ochrana 
občanů a majetku včetně nároku na 
reklamaci, soukromého vlastnictví, 
duševních hodno 

 

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 

  



Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 

1. stupeň 
Ročník: pátý 

155 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- objasní, jak řešit situaci, kdy jsou 
příjmy větší než výdaje  
- objasní, jak řešit situaci, kdy jsou 
příjmy menší než výdaje 
- na příkladech objasní rizika půjčování 
peněz  
- uvede příklady základních příjmů a 
výdajů domácnosti  
- na příkladu vysvětlí, jak reklamovat 
zboží  

- poukáže v nejbližším společenském 
a přírodním prostředí na změny a 
některé problémy a navrhne 
možnosti zlepšení životního  

- prostředí obce (města). 

 

- dokáže pracovat s časovými údaji a 
využívá zjištěných údajů 
k pochopení mezi ději a mezi jevy 

 

- objasní historické důvody pro 
zařazení státních svátků a 
významných dnů 

Základní globální problémy – 
významné sociální problémy, 
problémy konzumní společnosti, 
nesnášenlivost mezi lidmi, globální 
problémy životního prostředí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIDÉ A ČAS 
Orientace v čase a časový řád - 
dějiny jako časový sled událostí 
Současnost a minulost v našem 
životě – státní svátky a významné 
dny 

  



Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 

1. stupeň 
Ročník: pátý 

156 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

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

- zdůvodní základní význam 
chráněných částí přírody, 
nemovitých a movitých kulturních 
památek s využitím archivů, 
knihoven, sbírek muzeí a galerií 
jako informačních zdrojů pro 
pochopení minulosti 

 
- specifikuje, hodnotí a srovnává na 
vybraných ukázkách způsob života a 
práce předků na našem území 
v minulosti a 

 

Minulost kraje, předků, vlasti 

 

Regionální památky – péče o 
památky, lidé a obory zkoumající 
minulost 

 

 

Báje, mýty, pověsti – minulost kraje 
a předků, kraje, vlasti 

  

 


