
TEMATICKÝ PLÁN – 4. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Naše vlast – nakl. Alter, Chalupa 

Putování po České republice - nakl. Alter, Chalupa 

Obrazy ze starších českých dějin - nakl. Alter, Hrana 

Mapy ČR  

 

UČIVO – NAŠE VLAST OBDOBÍ: 

1. Česká republika 
-  prezident, parlament, vláda 

-  demokratický stát, státní symboly, státní svátky 

-  památná místa 

září 

2. Práce s mapou 
-  světové strany, poledníky a rovnoběžky 

-  glóbus, mapy a plány 

-  orientace na mapě 

- měřítko 

-  nadmořská výška, značky 

-  praktické využití map, jízdní řád 

září 

říjen 

3. Poloha ČR 
-  poloha a obyvatelstvo, sousední státy 

-  historické země 

            - opakování 

říjen 

4. Povrch ČR 
-  pohraniční pohoří ČR  

-  pohoří ve vnitrozemí, nížiny 

-  chráněná území (ekologie) 

           - opakování povrch 

listopad 

5. Vodstvo 
-  řeky (povodí, úmoří, rozvodí)  

-  Labe, Vltava, Odra, Morava 

-  jezera, rybníky, přehrady 

-  opakování – vodstvo, ochrana vody, čističky vod 

listopad 

prosinec 

6. Města 
- vznik, historické památky, významná města 

prosinec 
7. Počasí a podnebí 

- počasí, podnebí, roční období 

8. Půdy a zemědělství 
-  půdy, zemědělství  

-  ochrana životního prostředí 

leden 

Předmět: VLASTIVĚDA                 Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Kateřina Pultarová, Mgr. Jitka Voleská  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 4. (4. A, 4. B)                  Školní rok 2018/2019 



9. Nerostné bohatství a průmysl 
- nerostné suroviny, průmysl, ekologie 

10. Životní prostředí 
-  chráněná území a živočichové (pravidla chování v lese, první pomoc)   

11. Náš domov 
- okres, kraj, opakování ČR 

 

 

UČIVO – PUTOVÁNÍ PO ČESKÉ REPUBLICE: OBDOBÍ: 

1. Praha a její okolí 
-  Praha – hl. město ČR 

-  okolí Prahy 

únor 2. Střední Čechy 
-  povrch, vodstvo, podnebí 

-  obyvatelstvo, města 

-  hospodářství, cestovní ruch, rekreace 

3. Východní Čechy 
-  povrch, vodstvo, podnebí 

-  obyvatelstvo, města 

-  hospodářství, cestovní ruch, rekreace 
březen 

4. Severní Čechy 
-  povrch, vodstvo, podnebí 

-  obyvatelstvo, města 

-  hospodářství, cestovní ruch, rekreace 

5. Západní Čechy 
-  povrch, vodstvo, podnebí 

-  obyvatelstvo, města 

-  hospodářství, cestovní ruch, rekreace 
duben 

6. Jižní Čechy 
-  povrch, vodstvo, podnebí 

-  obyvatelstvo, města 

-  hospodářství, cestovní ruch, rekreace 

7. Českomoravská vrchovina 
-  povrch, vodstvo, podnebí 

-  obyvatelstvo, města 

-  hospodářství, cestovní ruch, rekreace 
květen 

8. Severní Morava a Hornomoravský úval 
-  povrch, vodstvo, podnebí 

-  obyvatelstvo, města 

-  hospodářství, cestovní ruch, rekreace 

9. Brno 
-  minulost a současnost města 

-  průmysl a doprava 

-  věda, vzdělání, kultura 

-  obchod, cestovní ruch, rekreace 
červen 

10. Střední a jižní Morava 
-  povrch, vodstvo, podnebí 

-  obyvatelstvo, města 

-  hospodářství, cestovní ruch, rekreace 

-  závěrečné opakování 



 

UČIVO – STARŠÍ ČESKÉ DĚJINY: OBDOBÍ: 

1. Pravěcí lidé 
září 2. Dávní Slované 

- Kupec Sámo, Velkomoravská říše, Konstantin a Metoděj 

3. V dobách přemyslovských knížat 
- Staré pověsti české 
- Na úsvitu dějin 
- Kníže Václav a Boleslav 
- Slavníkovci a svatý Vojtěch 
- Kníže Oldřich a Božena 
- Břetislav a Jitka 
- Kosmova Kronika česká 

říjen 

listopad 

prosinec 

4. Za vlády přemyslovských králů 
- Dědičný královský titul 
- Anežka Česká 
- Král železný a zlatý 
- Poslední Přemyslovci 

prosinec 

5. Lucemburkové na českém trůně 
- Král Jan a Eliška Přemyslovna 
- Karel IV. – císař a král 
- Karel IV. – Otec vlasti 
- Život ve středověku 
- Jan Hus a jeho doba 

leden 

6. Husitské války 
- Kdo byli husité 
- Křižácké války 

únor 

7. Život v českých zemích po husitských válkách 
- Země bez krále 
- Král Jiří z Poděbrad březen 

8. Jagellonci na českém trůně 

- Vláda Vladislava Jagellonského 

9. Na počátku vlády Habsburků 
- České země součástí velké říše 
- Císař Rudolf II. 

duben 

10. České země po bitvě na Bílé hoře 
- České povstání proti Habsburkům 
- Třicetiletá válka 
- Jan Amos Komenský 
- Život v českých zemích po třicetileté válce 

květen 

11. Císařovna Marie Terezie a císař Josef II. 
- První žena na českém trůně, osvícenský panovník Josef II. 
- Závěrečné opakování 

červen 

 

Do tematických plánů je zařazena i výuka s využitím informačních technologií     

(MS Excel, internetové zdroje informací o matematice, didaktické programy, …)  

V rámci zlepšení zdravého životního stylu budeme probírat otázky hygieny práce s 

počítačem. Žákům bude při výuce zdůrazněn důležitý vliv logického myšlení pro 

tvůrčí řešení problémů v budoucím zaměstnání a při jeho správném výběru. 



DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

 

Během školního roku se budeme věnovat dopravní výchově.  

Základní pravidla pro chodce a cyklisty, vybavení cyklistického kola v provozu, 

základní ošetření úrazů, schopnost přivolat pomoc při větší nehodě.                                                    

 

 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 5. ročník 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Literatura: 

Putování po Evropě - Chalupa P. a kol., nakladatelství Alter  

Obrazy z novějších českých dějin - Čapka F. a kol., nakladatelství Alter  

Vlastivědné mapy 

 

UČIVO - DĚJEPIS: OBDOBÍ: 

1. České země – součást Rakouska                                       
- život poddaných 

- obrození českého jazyka 

- buditelé českého národa 

- vynálezy mění svět  

- rozkvět kultury a umění 

- politické probuzení                                                                                                                                                                                                                           

září 

říjen 

listopad 

2. Rakousko – Uhersko (dualismus) 
- nespravedlivé Rakousko 
- národ sobě 

- hospodářský růst českých zemí 

- nové uspořádání společností                                                                                                                                                                                                                                                                         

listopad 

prosinec 

3. První světová válka 
- hrůzy první světové války  

leden 

4. Samostatné Československo                                                                 
- tvář nového státu 

- první prezident 

- jak se žilo v první republice  
- republika se hroutí                                                                         

únor 

březen 

5. Druhá světová válka                                                                                                                                                                                      
- smutný život za okupace 

- boj proti nacistům  

březen 

duben 

Předmět: VLASTIVĚDA               Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Iveta Peštuková, Mgr. Eva Podvalová  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 5. (5. A, 5. B)                Školní rok 2018/2019 



6. Obnovená Československá republika 
- zrod nového Československa 
- období komunistické vlády 
- od totality k demokracii                                                                                                                                                               

duben 

květen 

7. Návrat k demokracii                                                                         
- počátek nových nadějí                                                                     

květen 

8. Česká republika                                                                                
- vznik České republiky  

červen 

 
 
 

UČIVO - ZEMĚPIS: OBDOBÍ: 

1. Planeta Země 
- zobrazování Země 

- světadíly 

- podnebné pásy 

- časová pásma na Zemi 
září 

2. Evropa - poloha na Zemi 
- hranice Evropy 

- poloostrovy, ostrovy 

3. Nížiny a hory v Evropě 
- nížiny 

- vysočiny 
říjen 

4. Co musíme vědět o podnebí před cestou po Evropě 
- počasí 

- podnebí 

5. Vodstvo v Evropě 
- oceány a moře 

- řeky 

listopad 

6. Rostlinstvo a živočišstvo v Evropě 
- tundra 

- pásmo lesů 

- step 

- subtropické lesy a křoviny 

- opakování učiva 

prosinec 

leden 

7. Některé evropské státy a jejich hlavní města 
- severní Evropa 

- západní Evropa 

- střední Evropa 

- jižní Evropa 

- jihovýchodní Evropa 

- východní Evropa 

leden 

8. Evropská unie 
- principy života v EU 

únor 

9. Německo  
- hospodářsky nejsilnější stát v Evropě 

únor 

březen 

10.  Rakousko 
- náš jižní soused 

březen 



11.  Slovensko 
- země nám nejbližší 

duben 

12. Polsko 

- náš severní soused 
květen 

13. Národní jídlo, zvyky jednotlivých států EU 
- seznámení se zajímavostmi jednotlivých zemí 

- závěrečné opakování učiva 

červen 

 
 
 


