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Název předmětu: Vlastivěda 

Ročník: 4. 

Časová dotace: 2 hodiny týdně 
 

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Místo, kde žijeme 

Domov, obec, krajina ČR 
místní krajina 
okolní krajina 
region 
povrch 
vodstvo 
rozšíření půd, rostlinstva 
a živočichů 
vliv krajiny na život lidí 
působení lidí na krajinu a životní 
prostředí 
orientační body a linie 
světové strany 
mapy 

Žák určí a vysvětlí polohu svého bydliště vzhledem ke krajině 
a státu. 

Kompetence k učení, 
k řešení problémů, 
komunikativní, 
sociální, personální 
 
Umění a kultura 

Osobnostní 
a sociální 
výchova, 
environmentální 
výchova 

Vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách 
a sídlištích lidí na mapách ČR. 

Vyhledá a okomentuje typické regionální zvláštnosti přírody. 

Sleduje a porovnává osídlení, hospodářství a kulturu. Posoudí 
jednoduše a srozumitelně jejich význam z hlediska přírodního 
a historického. 

Orientuje se na mapě podle světových stran. 

Objasní vysvětlivky a grafiku mapy. 

Naše vlast 
národ, základy státního zřízení 
a politického systému ČR 
státní správa a samospráva 
státní symboly 
armáda ČR 

Rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce. Kompetence k učení, 
komunikativní 
 
Umění a kultura 

Výchova 
demokratického 
občana Rozpozná symboly našeho státu a objasní jejich význam. 

Čte jednoduchou historickou mapu, náčrt a seznamuje se 
s počátečními historickými událostmi naší země. 
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učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

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

Žák aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné 
informace. 

Kompetence 
pracovní, k učení, 
komunikativní 
 
Digitální technologie 

Osobnostní 
a sociální 
výchova, výchova 
k myšlení 
v evropských 
a globálních 
souvislostech, 
multikulturní 
výchova 

Posoudí a objasní typické regionální zvláštnosti. 

Porovná jednoduše způsob života a přírodu v jednotlivých 
regionech ČR. 

Lidé kolem nás 

Rodina 
soužití lidí 
chování lidí 

Žák vyjádří na základě vlastních zkušeností vztahy mezi lidmi, 
postavení jedince v rodině, role členů rodiny, odůvodní názory. 

Kompetence 
občanské, sociální 
a personální 

Osobnostní 
a sociální 
výchova, výchova 
demokratického 
občana 

Dokáže vysvětlit příbuzenské a mezigenerační vztahy, život 
a funkci rodiny. 

Na příkladech rozliší fyzickou a duševní práci. 

Prohlubuje si poznatky o mezilidských vztazích a vzájemné 
komunikaci. 

Shromažďuje informace o politických stranách, zájmových 
spolcích, církvi. 

Poukáže na možnosti charitativní činnosti. 
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učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Právo a spravedlnost Žák si upevňuje vědomosti o základních lidských právech. Kompetence sociální 
a personální, 
občanské 

Výchova 
demokratického 
občana, výchova 
k myšlení 
v evropských 
souvislostech 

Seznamuje se s demokratickými principy a diskutuje o nich. 

Zná svá práva a povinnosti vyplývající z docházky do školy. 

Rozpozná v jednoduchých případech protiprávní jednání. 

Vysvětlí pojmy právní ochrana občanů a majetku, soukromé 
vlastnictví a duševní hodnoty. 

Kultura, základní globální 
problémy 

Konkretizuje podoby a projevy kultury. Kompetence sociální 
a personální 

Multikulturní 
výchova, výchova 
osobnostní 
a sociální 

Seznamuje se s významnými sociálními problémy 
a nesnášenlivostí mezi lidmi. 

Lidé a čas 

Orientace v čase a časový řád 
dějiny jako časový sled událostí 
kalendáře 
letopočet 
generace 

Žák pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů 
k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy. 

Kompetence 
pracovní, kompetence 
k učení, kompetence 
občanské 

Výchova 
demokratického 
občana 

Významné události našich dějin 
státní svátky a významné dny Žák využívá knihovnu, sbírky muzeí a galerií jako informačních 

zdrojů pro pochopení minulosti. 

Kompetence 
občanské 

Výchova 
demokratického 
občana 
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učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, 
mezipředmětové 

vazby 

průřezová 
témata 

Současnost a minulost v našem 
životě 
proměny způsobu života, bydlení 
předměty denní potřeby 
průběh lidského života 

Žák srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života 
a práce předků na našem území v hlavních dějinných obdobích. 

Kompetence sociální 
a personální 

Osobnostní 
a sociální 
výchova 

Regionální památky 
péče o památky 
lidé a obory zkoumající minulost Žák využívá nejrůznější informace z dostupných zdrojů o 

kulturních památkách. 

Kompetence 
komunikativní, 
občanské 

Výchova 
demokratického 
občana, 
multikulturní 
výchova 

Báje, mýty, pověsti 
minulost kraje a předků 
domov 
vlast 
rodný kraj 

Využívá regionálních bájí, mýtů a pověstí k rozšíření svých 
vědomostí. 

Kompetence 
komunikativní, 
občanské 

Výchova 
demokratického 
občana 

 


