Vlastivěda pro 4. ročník
výstupy

okruh

mezipředmětové
vztahy

učivo

vyjmenuje hlavní a vedlejší světové
strany

Tv - orientační běh; Z

učí se používat map jako zdroje
informací a orientovat se v nich

Vv - kašírování; Z
práce s mapou, mapování okolí školy

zná druhy map

orientuje se a čte z vlastivědných map
ČR
zná základní informace o jednotlivých
regionech ČR, zná povrch a krajinu,
vodstvo

Z

místo, kde žijeme

dokáže používat kompas a buzolu

Čj - vlastní jména; Z

orientace v okolní krajině, orientační běh

M - slovní úlohy

Středočeský kraj

umí vyjmenovat některá památná
místa ČR a o nich pohovořit

Hv - státní hymna

zná symboly ČR

VV - symboly ČR

umí nakreslit vlajku
byl seznámen s ústavou a se
zákonodárnými orgány ČR

symboly a zákony ČR

poznámky

projekt Náš region

Čj - čtení, sloh pověst, báje

umí vysvětlit pojem časová přímka
zná některé báje a pověsti naší vlasti

charakterizuje svými slovy vývojové
etapy historie naší vlasti

lidé a čas

zná jména některých osobností našich
dějin

historie naší vlasti 1. část

popisuje způsob života lidí v různých
etapách naší historie

Pv - prostorové
modely
starověk - Keltové (oppidum Závist); život
GV7
Slovanů; Velká Morava; Přemyslovci v
našem regionu; Cyril a Metoděj; Karel IV.;
husitství; Habsburkové, doba po bitvě na
Bílé hoře
třídní pravidla; školní řád; pravidla
chování na veřejnosti, slušné a neslušné
chování

rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi

předsudky, tolerance rozdílů a odlišností
lidé kolem nás

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

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

Vv - různé techniky

GV8

zákonné a morální hranice mezilidského
soužití

používá peníze v běžných situacích

modelování nakupování, školní jarmarky a
další akce - podnikatelské záměry, náklady,
zisky

odhadne a zkontroluje cenu nákupu a
vrácení peněz

modelování nakupování

vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a
jak vracet dluhy

příjmy a výdaje

M, VV, PČ

