
TEMATICKÝ PLÁN – 4. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Vlastivěda Naše vlast – vydavatelství Taktik 

Vlastivěda Nejstarší české dějiny - vydavatelství Taktik 

Mapy ČR  

 

 

UČIVO – NAŠE VLAST OBDOBÍ: 

1. Česká republika 
-  poloha ČR 

-  základní informace o ČR 

 

 

 

 

září 

 

 

2. Život v demokratickém státě 
-  obyvatelstvo ČR 

-  moc soudní, výkonná, zákonodárná 

-  armáda ČR 

-  územní členění a samospráva 

 

3. Kraje a krajská města ČR 
-  Praha 

-  kraje ČR 

 

říjen 

listopad 

 

4. Nad mapou ČR 
- mapy, plány 
- měřítko mapy 
  

prosinec 5. Orientace v krajině 
-  světové strany 
- práce s mapou v krajině  

 

6. Povrch ČR 
- nadmořská výška 
- typy krajiny podle výškových rozdílů 
- pohoří 
- nížiny 

leden 
7. Vodstvo ČR 

- vodní tok 
- povodí 
- úmoří 
- stojatá voda, tekoucí voda 

Předmět: VLASTIVĚDA                 Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Ivana Panochová, Mgr. Kateřina Rothová 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 4. (4. A, 4. B)                  Školní rok 2019/2020 



8. Podnebí a počasí 
-  podnebí x počasí 

- meteorologie 
únor 

9. Půda a zemědělství ČR 
           - druhy půd 

           - půdy podle úrodnosti březen 

duben 10. Nerostné bohatství a průmysl ČR 
           - nerostné suroviny v ČR 

           - těžba nerostných surovin 

           - průmysl a typy průmyslu 

11. Ochrana přírody 
           - ochrana přírody 

           - chráněná území v ČR 

duben 

12. Poznáváme naši vlast 
           - za tajemstvím hradů 

           - do zámeckých komnat 

           - divy přírody 

           - kouzlo vody 

           - místa, která psala naše dějiny 

           - jak se žilo dříve 

           - výpravy za zvířátky 

           - netradiční výlety 

           - tradiční české dobroty 

           - naše památky UNESCO 

           - můj kraj 

květen 

červen 

13. Souhrnné opakování červen 

 

UČIVO – STARŠÍ ČESKÉ DĚJINY: OBDOBÍ: 

1. Lidé a čas 

září 

říjen 

2. Za dávných časů 
- doba kamenná 

- doba bronzová 

- doba železná 

- Keltové 

3. Slovanské osídlení 
- Slované 

- Sámova říše 

říjen 

listopad 

4. Staré pověsti české 
- praotec Čech 

- kněžna Libuše 

- Krok a jeho tři dcery 

- Přemysl Oráč 

listopad 

5. Velkomoravská říše 

- Velká Morava 
- Věrozvěstové Konstantin a Metoděj 

prosinec 6. Přemyslovská knížata 
- Václav a Boleslav 

- Slavníkovci 

- Oldřich a Božena 

- Břetislav a Jitka 

- Vratislav II. 



7. Život v Čechách před tisíci lety 
- hrady ve středověku 

- rozdělení společnosti 

- románský sloh 

leden 

únor 

8. České království za vlády Přemyslovců 
- Přemysl Otakar I. 

- Anežka Česká 

- Václav I. 

-  Přemysl Otakar II. 

- Václav II. 

- Václav III. 

9. Lucemburkové v Čechách 
- Jan Lucemburský 

- Karel IV. 

- Václav IV. 

únor 

březen 

10.  Život ve středověku 
- společnost ve středověku 

- život na hradě, ve městě, vesnici 

- gotika 

březen 

duben 

11.  Husitství 
- počátky husitského hnutí 

- Jan Hus 

- husité 

- Jan Žižka 

- křížové výpravy 

- zbraně husitů 

duben 

květen 

12.  Doba pohusitská 
- Jiří z Poděbrad 

- Jagellonci - Vladislav a Ludvík 

květen 

13.  Nástup Habsburků na český trůn 
- Ferdinand I. 

- Maxmilián II. 

- Rudolf II. 

- Matyáš 

- renezance 

červen 

 

 

 

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: 

Hravá vlastivěda, Novodobé české dějiny, učebnice pro 5. ročník, Mgr. Pavel 

Klech, Mgr. Jan Kamrla, Mgr. Lenka Sakařová, Adriena Binková, nakladatelství 

TAKTIK 

Hravá vlastivěda, ČR a Evropa, PhDr. Martina Viceníková, Mgr. Lenka Sakařová, 

Mgr. Zuzana Švihlová, Mgr. Pavel Klech, Adriena Binková, Mgr. Jan Kamrla, 

nakladatelství TAKTIK 

Pracovní sešity k učebnicím, kolektiv autorů, nakladatelství TAKTIK 

Vlastivědné mapy 

 

UČIVO - DĚJEPIS: OBDOBÍ: 

1. Opakování učiva 4. ročníku 

2. Vláda Habsburků v českých zemích 

Výprava za poznáním- chodské povstání 

září 

říjen 

3. Život v baroku 

4. Vzdělávání v českých zemích 

Výprava za poznáním- Jak se dříve chodilo do školy 

listopad 

prosinec 

5. Doba osvícenská 

6. Život na vesnici a ve městě 

Výprava za poznáním- reformy Marie Terezie a Josefa II. 

leden 

7. Průmyslová revoluce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
    Výprava za poznáním- průmyslová revoluce 
8. Národní probuzení 
9. Naděje svobody- revoluční rok 1848                                    

únor 

březen 

10. Život za průmyslové revoluce 

11. Národ sobě 

Výprava za poznáním – české probuzení 

březen 

duben 

12. Češi a Němci 

13. První světová válka 

duben 

květen 

Předmět: VLASTIVĚDA               Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Kateřina Pultarová, Mgr. Věra Antalová 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 5. (5. A, 5. B)                Školní rok 2019/2020 



14. První československá republika 

Výprava za poznáním- Jak se žilo za první republiky                                                                                                                                                                                                                                                        

15. Druhá světová válka 

 Výprava za poznáním- druhá světová válka 

16. Přechod k demokracii 

květen 

17. Procvičování učiva červen 

 
 
 

UČIVO - ZEMĚPIS: OBDOBÍ: 

1. Na cestách po rodné krajině 

2. Náš kraj: 

- Středočeský 

- Karlovarský 

- Ústecký 

- Liberecký 

- Královéhradecký 

- Pardubický 

- Olomoucký 

- Moravskoslezský 

- Zlínský 

- Jihomoravský 

- Vysočina 

- Jihočeský 

- Plzeňský 

září 

říjen 
 

3. Česká republika- naše vlast 
- obyvatelstvo 

- povrch 

- vodstvo 

- podnebí 

- zemědělství 

- nerostné bohatství 

- průmysl a doprava  

listopad 

prosinec 

 

4. Praha – hlavní město  

- pamětihodnosti 

- pověsti staré Prahy 

- aktivní odpočinek 

- příroda 

- architektura 

leden 



5. ČR pod vlajkou Evropské unie 

- sousední státy- Slovensko 

- sousední státy- Polsko 

- sousední státy- Německo 

- sousední státy- Rakousko 

únor 
 

6. Evropa- sjednocující světadíl 
- poloha 

- povrch 

- vodstvo 

březen 

7. Podnebí Evropy 

8. Rostliny a živočichové Evropy 

9. Cestujeme po Evropě 

duben 

10. Kam k moři? 

11. Kulturní památky 

12. Krásy přírody 

květen 

13. Závěrečné opakování červen 

 
 
 
 
 
 
 


