Vlastivěda pro 5. ročník
výstupy

okruh

učivo

mezipředmětové vztahy

charakterizuje svými slovy
vývojové etapy historie naší
vlasti

Čj - kreativní činnosti čtení pověsti, encyklopedie

srovnává a hodnotí na
ukázkách způsob života a
práce předků na našem území
v minulosti a současnosti
umí vysvětlit pojem Národní
obrození

lidé, čas, lidé kolem nás

popisuje způsob života lidí v
různých etapách naší historie

historie naší vlasti II. část - Národní obrození; 1.
Čj (sloh) - popis, líčení
světová válka; První republika; 2. světová válka pomníky v obci; ČSSR po 2. světové válce; ČR současný vývoj

VV - kresba, malba
PČ - výroba pomůcek

vysvětlí pojmy týkající se
válečných konfliktů a různých
diktatur

M - časová osa

zná státoprávní uspořádání ČR

HV - hymna ČR

uvědoměle se orientuje na
mapě ČR
ví, co znamená demokratický
stát, prezident, parlament,
senát, atd.
popíše polohu ČR v Evropě

místo, kde žijeme

zná jména některých osobností
našich dějin

Česká reublika v Evropě
Symboly ČR
Významné dny astátní svátky ČR
Evropa - charakteristika světadílů
(povrch, podnebí, rostliny, živočichové)

ČJ - velká písmena
VV - vlajka, erby

poznámky

seznamuje se s pojmy EU,
NATO, OSN

místo, kde žijeme

umí vyjmenovat a nalézt na
mapě jednotlivé kontinenty
světa a státy Evropy

Sousední státy ČR
Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo
Hlavní města, obecná charakteristika
Další vybrané státy Evropy
EU, NATO, OSN

M - slovní úlohy, velká čísla,
porovnávání
ČJ - velká písmena
VV - vlajky

svět, kontinenty
obhájí a odůvodní své názory,
připustí svůj omyl v jednání
mezi lidmi a snaží se
dohodnout na společném
postupu a řešení
orientuje se v základních
formách vlastnictví

poukáže na změny a některé
problémy v nejbližším
společenském a přírodním
prostředí a navrhne možnosti
zlepšení životního prostředí
obce

lidé kolem nás

na příkladu ukáže nemožnost
realizace všech chtěných
výdajů

sociální a komunikační hry; etické zásady;
předcházení konfliktů
vlastnictví; hmotný a nehmotný majetek;
modelové situace

VkO8

banka jako správce peněz, hotovostní a
bezhotovostní forma peněz, pozitiva a negativa
této formy peněz , způsoby placení; kapesné,
spoření, druhy spoření, výdaje

VkO8

životní prostředí ve škole, v okolí školy a v obci;
problémy a cesty k jejich odstranění nebo
projekt Ekoškola
zmírnění

