
Vlastivěda v 5. ročníku 

 

 

září – říjen 

 

učivo výstupy pomůcky 

Naše vlast – Česká republika 

- můj prázdninový pobyt (2) 

Zprostředkovává ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest. 

Získává informace o zajímavostech z České republiky. 

učebnice strana 5 

pracovní list 

http://regiony.ic.cz 

Kraj, v němž žijeme 

- Pardubický kraj (3) 

Aktivně používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace. 

Posuzuje a objasňuje typické regionální zvláštnosti Pardubického kraje. 

Porovnává způsob života a přírodu v Pardubickém kraji s dalšími regiony. 

Objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti. 

http://regiony.ic.cz 

pracovní list 

kviz 

 

ČR – demokratický stát 

- opakování učiva (3) 

Posuzuje mezilidské vztahy a vzájemnou komunikaci na základě vlastních 

zkušeností. 

Orientuje se v informacích o politických stranách, zájmových spolcích a církvi. 

Vyvozuje a objasňuje základní principy demokracie. 

Uvádí a posuzuje příklady protiprávního jednání, právní ochrany občanů a 

majetku. 

Aplikuje teoretické vědomosti o základních lidských právech do praxe. 

učebnice strana 35 – 36 

doplňovačky 

1. opakovací práce 

Hlavní město ČR 

- Praha (3) 

Využívá vlastních zkušeností s kulturními institucemi a vypráví o nich. 

Zpracuje a prezentuje informace o chráněných částech přírody, nemovitých a 

kulturních památkách. 

http://regiony.ic.cz 

pracovní list 

doplňovačky 

kviz 

Česká republika 

- součást společenstva 

vyspělých států (1) 

Posuzuje významné sociální problémy a problematiku nesnášenlivosti mezi 

lidmi, uvádí příklady a diskutuje o nich. 

učebnice strana 43 – 44 

Opakování 

- týmové opakování (2) 

Používá mapu ČR, vyhledává v ní potřebné informace. 

Prokáže znalost bájí, mýtů a pověstí v rámci regionu i vlasti. 

pracovní list 

doplňovačky 

2. opakovací práce 



listopad – prosinec 

 

učivo výstupy pomůcky 

České země – součást 

Rakouska (6) 

Upevňuje si získané znalosti o způsobu života předků a rozšiřuje si je. 

Srovnává a hodnotí způsob života a práce předků. 

Objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti. 

Vlastík 

http://cr.ic.cz 

pracovní listy 

Smršťovka 

Století páry a elektřiny (4) Upevňuje si získané znalosti o způsobu života předků a rozšiřuje si je. 

Srovnává a hodnotí způsob života a práce předků. 

Objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti. 

Vlastík 

http://cr.ic.cz 

pracovní listy 

Smršťovka 

1. testík 

První světová válka (2) Upevňuje si získané znalosti o způsobu života předků a rozšiřuje si je. 

Srovnává a hodnotí způsob života a práce předků. 

Objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti. 

Vlastík 

http://cr.ic.cz 

pracovní listy 

Smršťovka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



leden – únor 

 

učivo výstupy pomůcky 

Československá republika (4) Upevňuje si získané znalosti o způsobu života předků a rozšiřuje si je. 

Srovnává a hodnotí způsob života a práce předků. 

Objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti. 

Vlastík 

http://cr.ic.cz 

pracovní listy 

Smršťovka 

Druhá světová válka (3) Upevňuje si získané znalosti o způsobu života předků a rozšiřuje si je. 

Srovnává a hodnotí způsob života a práce předků. 

Objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti. 

Vlastík 

http://cr.ic.cz 

pracovní listy 

Smršťovka 

2. testík 

Obnovené Československo (3) Upevňuje si získané znalosti o způsobu života předků a rozšiřuje si je. 

Srovnává a hodnotí způsob života a práce předků. 

Objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti. 

Vlastík 

http://cr.ic.cz 

pracovní listy 

Smršťovka 

Návrat k demokracii (2) Upevňuje si získané znalosti o způsobu života předků a rozšiřuje si je. 

Srovnává a hodnotí způsob života a práce předků. 

Objevuje dějinné souvislosti regionu a vlasti. 

Vlastík 

http://cr.ic.cz 

pracovní listy 

Smršťovka 

3. testík 

Opakování učiva (2) Bezpečně se orientuje v časové přímce. 

Zařazuje zjištěné údaje historicky správně a vyvozuje souvislosti mezi 

jednotlivými ději. 

http://cr.ic.cz 

pracovní listy 

závěrečné opakování 

s Vlastíkem 

Devítky 

 

 

 

 

 



březen – duben 

 

učivo výstupy pomůcky 

Opakování učiva (2) 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. 

http://cr.ic.cz 

pracovní listy 

závěrečné opakování 

s Vlastíkem 

Devítky 

Evropa 

- státy Evropy (6) 

Umisťuje správně ČR z hlediska zeměpisného. 

Shromažďuje poznatky o EU, využívá přitom různých médií. 

Z map vyčte základní údaje o všech evropských zemích. 

prezentace (státy severní 

Evropy, západní Evropy, 

střední Evropy, jižní Evropy, 

jihovýchodní Evropy, 

východní Evropy) 

pexeso 

Sousední státy ČR  

- Slovensko (2) 

- Polsko (2) 

- Německo (2) 

Porovnává způsob života a přírodu v naší vlasti s jinými evropskými zeměmi. 

Prohlubuje si poznatky o podobách a projevech kultury. 

pracovní listy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



květen – červen 

 

učivo výstupy pomůcky 

Sousední státy ČR 

- Rakousko (2) 

Porovnává způsob života a přírodu v naší vlasti s jinými evropskými zeměmi. pracovní list 

Evropa 

- poloha, povrch, vodstvo (4) 

- podnebí, rostliny a 

živočichové, hospodářství, 

obyvatelstvo (4) 

Třídí poznatky o přírodních podmínkách v Evropě získané z dostupných zdrojů. prezentace: poloha, povrch, 

vodstvo Evropy 

kartičky s pojmy 

Cestujeme po Evropě 

- přímořská letoviska (1) 

- kulturní památky (1) 

- oblasti s neporušenou 

přírodou (1) 

Vysvětluje grafiku map a používá vysvětlivky. 

Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest. 

Z map vyčte potřebné údaje. 

učebnice strana 64 – 69 

kviz 

Závěrečné opakování (3) Prezentuje získané poznatky o způsobu života a přírodních podmínkách 

v Evropě. 

Prezentuje získané poznatky o EU. 

3. opakovací práce 

 

 

 

 

 

 


