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VLASTIVĚDA Ročník 5. 
 

Výstupy Učivo Průřezová témata 
 

Rozšiřuje si historické znalosti o místě 
bydliště a širším okolí 
 

 

Obec (město), místní krajina 
Okolní krajina  (místní oblast, region) 

 
 

 

Utřídí a začlení nabyté vědomosti do 
jednotlivých historických etap  
Zpracuje dějinné souvislosti regionu  
a vlasti 

 

Naše vlast  
 

 

Zařadí umístění ČR z hlediska 
zeměpisného (svět, Evropa) 
Třídí poznatky o přírodních podmínkách v 
Evropě získané z dostupných materiálů 
Zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky 
a zajímavosti z vlastních cest 
Porovná způsob života a přírodu v naší 
vlasti i jiných zemích 

 

Evropa a svět 
 

EGS – Evropa a svět nás 
zajímá Objevujeme 
Evropu a svět, Jsme 
Evropané 
 
 
 

Vyčte z map základní údaje 
 

Mapy obecně zeměpisné a tematické 
 

 
 

Vysvětlí funkci rodiny Rodina  

Rozpozná ve svém okolí jednání a 
chování, která se už  tolerovat nemohou 
a která porušují základní lidská práva 
nebo demokratické principy 
 

Chování lidí - ohleduplnost, 
předcházení konfliktům, rizikové 
situace, chování, etické zásady, 
zvládání vlastní emocionality 

 

OSV – Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti 
 

Rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, 
odůvodní při konkrétních činnostech 
své názory, popřípadě připustí svůj 
omyl a dohodne se na společném 
postupu a řešení 
 

Soužití lidí, základní rozdíly mezi lidmi 
Principy demokracie 

VDO - Principy 
demokracie jako formy 
vlády a způsobu 
rozhodování 
 

 

Rozlišuje základní formy vlastnictví, 
používá peníze v běžných situacích – 
odhadne a zkontroluje cenu nákupu a 
vrácené peníze 
Na příkladu ukáže nemožnost všech 
chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, 
kdy si půjčovat, jak vracet dluhy 
 

 

Vlastnictví, rozpočet domácnosti, 
hotovostní a bezhotovostní forma 
peněz, způsoby placení 
Banka jako správce peněz, úspory, 
půjčky 
 

 
 

Uvede a posoudí příklady protiprávního 
jednání, právní ochrany občanů a majetku 

Právo a spravedlnost, korupce 
Ochrana majetku, nárok na reklamaci 

VDO - Občan, občanská 
společnost a stát 

Prohlubuje si poznatky o podobách  
a projevech kultury  
Využívá vlastních zkušeností s 
kulturními institucemi a vypráví o nich 

Kultura  
 

 

Shromáždí příklady globálních problémů 
přírodního prostředí, pokusí se navrhnout 
řešení 
 

 

Základní globální problémy 
 

EV - Vztah člověka 
k prostředí 

Zařadí zjištěné údaje historicky 
správně a vyvozuje souvislosti mezi 
jednotlivými ději 
Upevňuje si již získané znalosti o 
způsobu života našich předků na 
našem území v hlavních dějinných 
obdobích a rozšiřuje si je 
 

Současnost a minulost v  našem životě  
 

Z vlastních zkušeností zpracuje 
informace o chráněných částech 
přírody, nemovitých a kulturních 
památkách 
 

Regionální památky  
 

 

Doplňuje si znalosti o bájích, mýtech  
a pověstech v rámci regionu a vlasti 
 

 
Báje, mýty, pověsti 

 
 

 


