
Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 

1. stupeň 
Ročník: čtvrtý 

145 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- určí a vysvětlí polohu svého bydliště 
nebo pobytu vzhledem ke krajině 

 

 

 

 

 

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

 

 

- objasní rozdíl mezi náčrty, plány a 
základními typy map, vyhledává 
jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na 
mapách naší republiky 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

Místní krajina, obec- její části, 
poloha v krajině. Přírodní tvářnost 
místní krajiny (povrch, podnebí, 
vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, 
využití půdy). 

Význačné budovy, dopravní síť. 

Okolní krajina- světové strany, 
orientační body, místní region. 

Působení lidí na krajinu a životní 
prostředí, vliv krajiny na život lidí. 

 

Mapy obecně zeměpisné a 
tematické-obsah, grafika, 
vysvětlivky. 

Vyhledávání údajů na mapách, čtení 
z mapy. 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- vyhledá typické regionální 
zvláštnosti přírody, osídlení, 
hospodářství a kultury 

 
 
 

 

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

 

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

 

Regiony ČR- Praha a vybrané oblasti 
ČR, hlavní surovinové zdroje, 
výroba. 
Kulturní památky, národní tradice. 
Náš region v minulosti a současnosti 
 
 
Evropa a svět- cestování. 
Zážitky z vlastních cest, zkušenosti, 
porovnání s ČR, s vlastním 
regionem. 
 
Naše vlast- domov, národ, národní 
hrdost, vlastenectví. 
Základy státního zřízení a 
politického systému ČR. Státní 
správa a samospráva. 
Státní symboly- znak, hymna, vlajka. 
Základní státoprávní pojmy- 
prezident, parlament, poslanec, 
vláda, premiér, volby. 
 

EGS-(Evropa a svět nás zajímá)- 
zážitky a zkušenosti z Evropy, 
naši sousedé v Evropě, naše 
vlast a Evropa. 

 

VDO-(formy participace občanů 
v politickém životě) -
demokratické volby. 
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1. stupeň 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

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 

 

rozlišuje základní rozdíly mezi 
jednotlivci, obhájí při konkrétních 
činnostech své názory, popřípadě 
připustí svůj omyl, dohodne se na 
společném postupu a řešení se 
spolužáky 

LIDÉ KOLEM NÁS 

Soužití lidí - mezilidské vztahy, 
komunikace. 

Rodina – postavení jedince v rodině, 
role členů rodiny, příbuzenské a 
mezigenerační vztahy, život a funkce 
rodiny, práce fyzická a duševní, 
zaměstnání    soužití lidí – mezilidské 
vztahy, komunikace, principy 
demokracie; obchod, firmy, zájmové 
spolky, politické strany, církve, 
pomoc nemocným, sociálně slabým, 
společný „evropský dům“ 

Význam dodržování školního řádu, 
znalost škol. řádu. 

Pojmy- zájmové spolky, politické 
strany, církve. 

 

VDO-(občanská společnost a 
škola)- škola jako model 
demokratického společenství, 
demokratické vztahy ve škole. 
Vzájemná komunikace a 
spolupráce. 

 

VDO-( principy demokracie 
jako formy vlády a způsobu 
rozhodování)- demokratické 
způsoby řešení konfliktů a 
problémů v osobním životě i ve 
společnosti. 

 

 



Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 

1. stupeň 
Ročník: čtvrtý 

148 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- rozpozná ve svém okolí jednání a 
chování, která se už tolerovat 
nemohou a která porušují základní 
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 

- zkontroluje, kolik peněz je vráceno při 
placení  
- vlastními slovy vyjádří, co znamená, 
že je banka správce peněz 
- porovná svá přání a potřeby se svými 
finančními možnostmi  
- sestaví jednoduchý osobní rozpočet 

 

Respektování individuality. 

Práce ve skupině, obhajoba svého 
názoru, respektování názoru 
druhých, demokratické řešení 
konfliktů. 

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

Základní lidská práva a práva dítěte. 

Práva a povinnosti žáků školy. 

Právní ochrana občanů. 

 

MKV- (etnický původ) - 
rovnocennost všech etnických 
skupin a kultur, postavení 
národnostních menšin 
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1. stupeň 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

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

 

- 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 

 

Právní ochrana majetku, soukromého 
vlastnictví. 
Vlastnictví- soukromé, veřejné, 
osobní, společné. 
Peníze- jejich použití. 
Hmotný a nehmotný majetek. 
Základní globální problémy- sociální 
problémy, problémy konzumní 
společnosti, nesnášenlivost mezi 
lidmi. 
Globální problémy přírodního 
prostředí. 
 

LIDÉ A ČAS 

Orientace v čase a časový řád- dějiny 
jako časový sled událostí, kalendáře, 
letopočet.  

Práce s časovou osou, zaznamenání 
důležitých letopočtů, orientace 
v časovém sledu událostí.  
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- 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 

 

 

Nejstarší osídlení naší vlasti, způsob 
života Slovanů, Velká Morava, český 
přemyslovský stát, počátky 
křesťanství - Cyril a Metoděj. 

Český stát, Karel IV. 

Jan Hus- české země v době 
husitství. Nástup Habsburků, Marie 
Terezie a Josef II. 

Regionální památky- péče o 
památky, lidé a obory zkoumající 
minulost. 

Návštěva muzeí, kulturních památek. 

 

Současnost a minulost v našem 
životě-proměny způsobu života, 
bydlení. 

Regionální specifika. 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- objasní historické důvody pro 
zařazení státních svátků a 
významných dnů 

 

Báje, mýty, pověsti- minulost 
rodného kraje a předků, vlasti. 

Staré pověsti české. 

Rozdíl mezi pověstí a historickou 
skutečností. 

Báje a pověsti daného regionu. 

 

Současnost a minulost v našem 
životě- státní svátky a významné 
dny, historické zdůvodnění. 

 

  

 


