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Vzdělávací oblast: Předmět: 

Člověk a jeho svět Vlastivěda 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 určí a vysvětlí polohu svého bydliště 

nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu 

DOMOV 

 prostředí domova, orientace 

v místě bydliště 

4. 

 vycházky 

 určí světové strany v přírodě i podle 

mapy, orientuje se podle nich a řídí se 

podle zásad bezpečného pohybu 

a pobytu v přírodě 

 kompas, práce s ním a s mapou, 

zásady pohybu a pobytu v přírodě 

 kompas 

mapa, plán 

PŘ - urč. sv. stran podle 

přírodních znaků 

 rozlišuje mezi náčrty, plány 

a základními typy map; vyhledává 

jednoduché údaje o přírodních 

podmínkách a sídlištích lidí na mapách 

naší republiky, Evropy a polokoulí 

 práce s mapou, vysvětlivky na 

mapě 

 regiony v ČR, surovinové zdroje, 

služby, výroba a obchod 

EV 

- vztah člověka 

a prostředí 

návštěva Hornického muzea 

-internetové vyhledavače, 

fotografie, obrazové publikace 

HV -  písně z různých oblastí státu 

PČ - lidové zvyky, svátky 

 vyhledá typické regionální zvláštnosti 

přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 

jednoduchým způsobem posoudí jejich 

význam z hlediska přírodního, 

historického, politického, správního 

a vlastnického 

 vliv krajiny na život lidí, působení 

lidí na krajinu a životní prostředí, 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy 

životního 

prostředí 

Mapy - televizní vzdělávací pořady 

 zprostředkuje ostatním zkušenosti, 

zážitky a zajímavosti z vlastních cest 

a porovná způsob života a přírodu v naší 

vlasti i v jiných zemích 

 identifikuje základní city, vede 

rozhovor s druhými o jejich prožitcích, 

na základě empatického vnímání 

přemýšlí nad konkrétní pomocí 

 cestování 

 hotovostní a bezhotovostní forma 

peněz 

MuV 

- multikulturalita 

VMGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

Využití vlastních fotografií, popř, 

videa a DVD z cest 

VV - výtvarné ztvárnění prožitků 

z cest 
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Vzdělávací oblast: Předmět: 

Člověk a jeho svět Vlastivěda 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 rozlišuje hlavní orgány státní moci 

a některé jejich zástupce, symboly 

našeho státu a jejich význam 

 základy státního zřízení 

a politického systému ČR, státní 

správa a samospráva, státní 

symboly 

4. 

VDO 

- principy 

demokracie jako 

formy vlády 

a způsobu 

rozhodování 

- občan, občanská 

společnost a stát 

 

 

HV - státní hymna 

M - proporce státní vlajky 

 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) 

 jednoduchými skutky realizuje 

tvořivost v mezilidských vztazích, 

především v rodině a v kolektivu třídy 

SOUŽITÍ LIDÍ 

 mezilidské vztahy, komunikace, 

principy demokracie 

 obchod, firmy, zájmové spolky, 

politické strany, církve, pomoc 

nemocným, sociálně slabým, 

společný „evropský dům“ 

 iniciativa – ve vztahu k jiným, 

hledání možnosti jak vycházet 

s jinými lidmi v rodině, ve třídě, 

mezi vrstevníky, iniciativa 

nepřijatá jinými, zpracování 

neúspěchu 

 

 

 

OSV 

- sociální rozvoj 

Skupinová práce v dalších 

předmětech 
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Vzdělávací oblast: Předmět: 

Člověk a jeho svět Vlastivěda 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, 

obhájí a odůvodní své názory, připustí 

svůj omyl a dohodne se na společném 

postupu a řešení  

 si uvědomuje své schopnosti a silné 

stránky, utváří své pozitivní 

sebehodnocení 

CHOVÁNÍ LIDÍ 

 vlastnosti lidí, pravidla slušného 

chování, ohleduplnost, etické 

zásady, zvládání vlastní 

emocionality, rizikové situace 

a chování, předcházení 

konfliktům 

 elementární prosociálnost – 

darování, ochota dělit se, 

povzbuzení, služba, vyjádření 

soucitu, přátelství 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

OSV 

- osobnostní 

rozvoj 

- kreativita 
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Vzdělávací oblast: Předmět: 

Člověk a jeho svět Vlastivěda 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 rozpozná ve svém okolí jednání 

a chování, která se už tolerovat 

nemohou a která porušují základní 

lidská práva nebo demokratické principy 

 iniciativně vstupuje do vztahů 

s vrstevníky, dokáže rozlišit jejich 

nabídky k aktivitě a na nevhodné 

reaguje asertivně 

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 

 asertivní chování – rozlišování 

mezi nabídkami druhých, 

schopnost odmítnutí nabídky 

k podvodu, krádeži, pomlouvání, 

zneužívání návykových látek 

a sexuálnímu zneužívání 
4. 

OSV 

- morální rozvoj, 

hodnoty, postoje, 

praktická etika 

VDO 

- občanská 

společnost 

a škola 

PNJ 5 

 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  

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  

 hotovostní a bezhotovostní forma 

peněz 

 banka jako správce peněz 

 

VDO 

- občanská 

společnost 

a škola 
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Vzdělávací oblast: Předmět: 

Člověk a jeho svět Vlastivěda 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

 poukáže v nejbližším společenském 

a přírodním prostředí na změny 

a některé problémy a navrhne možnosti 

zlepšení životního prostředí obce (města) 

ZÁKLADNÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY 

 významné sociální problémy, 

problémy konzumní společnosti, 

nesnášenlivost mezi lidmi, 

globální problémy přírodního 

prostředí 

4. 

OSV 

- sociální rozvoj  

MuV 

- lidské vztahy 

EV 

- lidské aktivity 

- problémy živ. 

prostř. 

- vztah člověka 

a prostředí 

 

 využívá archívů knihoven, sbírek, muzeí 

a galerií jako informačních zdrojů pro 

pochopení minulosti; zdůvodní základní 

význam chráněných částí přírody, 

nemovitých i movitých kulturních 

památek 

 proměny způsobu života, bydlení, 

předměty denní potřeby 

MuV 

- multikulturalita 

 

 rozeznává současné a minulé a orientuje 

se v hlavních reáliích minulosti 

a současnosti naší vlasti s využitím 

regionálních specifik 

 lidé a obory zkoumající minulost  

 srovnává a hodnotí na vybraných 

ukázkách způsob života a práce předků 

na našem území v minulosti 

a současnosti s využitím regionálních 

specifik 

 minulost kraje a předků  Školní výlet 

Muzeum 

 objasní historické důvody pro zařazení 

státních svátků a významných dnů 
 státní svátky a významné dny VDO 

- rozvoj schopností 

poznávání 

 

 


