VLASTIVĚDA / 4. ROČNÍK
Učivo

Čas

Strategie
(metody a formy práce)

Pomůcky

Pravěk
Kapitola o čase
České země v pravěku

3

práce ve dvojicích
přiřazování letopočtů – staletí a tisíciletí
samostatná práce
vyhledávání v kalendáři
poslech ukázky
dramatizace (pantomima)
modelování pravěkých zvířat, nádob
malování uhlem
vyhledávání na internetu

-

časová osa
kalendáře
kartičky s letopočty
ukázky pravěkých vykopávek
obrazy Z. Buriana
modelína
knihy E. Štorcha
internet

Raný středověk
Příchod Slovanů
Sámův kmenový svaz
Naše nejstarší minulost v pověstech
Velkomoravská říše
Vznik českého státu
Vláda přemyslovských knížat
Život za vlády prvních Přemyslovců

12

práce s mapou
četba z čítanky o českých dějinách
vyhledávání pohanských bohů na internetu
práce s čítankou
skupinová práce - přiřazování dat na číselné ose
skupinová práce - vyhledávání informací o
Čechovi a Lechovi
dramatizace pověsti, poslech pověstí
skupinová práce - vyhledávání moravských
hradišť – Mikulčice, Staré Město, Znojmo,
Pohansko
srovnání různých druhů písma
vymodelování šperku

-

mapa
čítanky
internet
časová přímka
kartičky s různými historickými
událostmi
Staré pověsti české
mapa ČR
ukázky různých druhů písma
modelína
obrazy románského slohu
balící papíry, uhel, tuš
ukázka kroniky
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-

1

čtení pověstí
skupinová práce - vytvoření rodokmenu
Přemyslovců
čtení a poslech pověstí
práce s čítankou
dramatizace pověsti
vytvoření ilustrace
skupinová práce- vyhledávání v textu
malování vlastní iniciály
malování rotundy nebo baziliky
opakování podle otázek za textem

Vrcholný středověk
Vznik Českého království
Vláda Přemyslovských králů
Český stát za vlády Lucemburků
Život ve středověku
Gotika
Husitské války, Jan Hus, Jan Žižka
Slavné bitvy
České země po husitských válkách

19
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společné čtení textu
orientace v textu podle otázek
vyhledávání zajímavostí v encyklopediích
skupinová práce – vytvoření galerie
přemyslovských panovníků
vyhledávání zajímavostí o životě na hradech
vyhledávání na mapě nalezišť stříbra
skupinová práce – vyhledání zajímavostí o
stavbách Karla IV.
čtení básně Romance o Karlu IV.
ukázka z filmu Noc na Karlštejně
ukázka souboru korunovačních klenotů
zhlédnutí kapitoly z filmu Jan Hus
práce ve dvojicích – přiřazování panovníků na
časovou osu

-

učebnice
encyklopedie o hradech
mapa ČR
psací potřeby
kartičky
učebnice i jiných nakladatelství
encyklopedie Karel IV.
sbírka Balady a romance
film Noc na Karlštejně
obrazy korunovačních
klenotů
film Jan Hus
kartičky s panovníky
časová osa
čítanka

2

práce s mapou – vyhledávání gotických hradů
vyprávění o návštěvě hradu (vlastní zkušenosti)
zajímavosti o Pernštejně
vlastní návrhy vývěsních štítků
společná práce – vytvoření středověkého města
seznámení s obrazy gotických prvků na stavbách a
s gotickými stavbami
práce ve dvojicích – podle fotografie nebo podle
představy namalovat gotickou stavbu
práce s učebnicí
vyhledávání podle otázek
shlédnutí kapitoly z filmu Jan Hus, Jan Žižka,
vyhledat z encyklopedie zajímavosti o J. Žižkovi
čtení básně Dva husité
ukázka husitských zbraní
přiřazování správných názvů – práce ve dvojicích
poslech písně Kdož sú boží bojovníci
shlédnutí kapitoly Bitva u Sudoměře
práce s mapou – vyhledávání známých husitských
míst
vyhledávání zajímavostí z různých materiálů
práce ve dvojicích – panovnické rody
čtení pověsti O moudrém šašku Palečkovi
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- fotografie Pernštejna
- krabičky, různý drobný materiál
- obrazy gotických prvků a staveb
- kreslící potřeby
- encyklopedie
- DVD Jan Hus, Jan Žižka
- ukázky husitských zbraní
- kartičky s panovnickými rody
- kniha pověstí

3

Raný novověk
První Habsburkové na českém trůně
Císař Rudolf II.
Renesance
Opakování učiva

5

vyhledávání v textu, opakování podle otázek,
práce s mapou Evropy
skupinová práce – vybrat si osobu ze dvora
Rudolfa II. a zjistit si o něm informace, přečtení
pověsti o Golemovi, modelování Golema,
vysvětlení některých židovských slov, ukázka
z filmu Císařův pekař a Pekařův císař,
seznámení s prvky renesance, fotografie a obrázky
renesančních staveb, malování jednoduchých
staveb, práce s mapou – vyhledávání rybníků
v jižních Čechách
soutěž skupin – přiřazování na časové ose,
odpovědi na dané otázky z učiva, vytváření
správných dvojic (událost, osobnost)

- učebnice, mapa Evropy
- pověst O Golemovi, film Císařův
pekař a Pekařův císař, modelína
- obrazy renesance, mapa ČR, kreslící
potřeby
- časová osa, kartičky s osobnostmi a
historickými událostmi, kartičky
s otázkami z učiva

Česká republika – členění, kraje
Naše vlast – Česká republika
Členění území ČR
Členění území – kraje
Praha
Kraje a krajská města
ČR – demokratický stát
Státní symboly a svátky

12

práce s učebnicí, vyhledávání na mapě Evropy,
ČR, seznámení s různými lidovými nářečími a
zvyky, ukázky lidových staveb – vyhledání na
internetu, v knihách
Orientace na mapkách, vystřihování a lepení
Práce s textem v učebnici, práce ve dvojicích –
leporelo (kraje), vlastní zážitky a zajímavosti
z cestování
Vlastní zážitky, ukázka obrazového materiálu o
Praze a vyhledávání na mapě Prahy, video o
Praze, skupinová práce - zajímavosti o
historických památkách

- mapa Evropy a ČR, příruční mapky,
lidová slova a jejich význam, obrázky
s ukázkami krojů a lidových staveb
Mapa ČR, příruční mapky ČR
Mapa, mapky, leporelo – kraje
Obrazy o Praze, mapa Prahy, video o
Praze
Mapa, fotografie, obrázky, knihy,
drobné předměty z cest
Učebnice, pracovní sešit, školní řád
obrazy státních symbolů, křížovka,
kalendáře
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4

Práce s mapou, soutěž –orientace na mapě, ukázky
zajímavostí z krajů – fotografie, obrázky, knihy,
vlastní zkušenosti
Práce s učebnicí a pracovním sešitem, diskuse nad
školním řádem, společná práce – zjistit předsedu
vlády, některá ministerstva a ministry
ukázka obrazů a zajímavosti o státních
symbolech, samostatná práce – kde se v životě
setkáme se státním znakem, vyluštění křížovky,
vyhledávání státních svátků v kalendáři

Práce s mapou
Mapy a plány
Orientace v krajině

6
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- různé druhy map, kartičky
ukázky různých druhů map, skupinová práce –
vypočítat z turistické mapky vzdálenosti mezi
s mapovými značkami, vycházka,
dvěma body, přiřazování dvojic symbol a popis,
plán okolí školy
vyhledat v našem kraji některé značky, seznámení
- mapy, buzoly, psací potřeby
a doplnění plánku okolí školy
vycházka, orientace podle mapy a buzoly,
vyhledávání světových stran v přírodě bez buzoly
a s buzolou, skupinová práce – určit světové strany
některých bodů v krajině,

5

Povrch, vodní zdroje, počasí
Povrch ČR a typy krajiny
Vodstvo ČR
Vodní nádrže
Počasí a podnebí

7

vyhledávání povrchových útvarů
ukázky fotografií
vyprávění vlastních zážitků
soutěž řad – orientace na mapě
práce s mapou – vyhledávání, orientace,
hledat přítoky našich největších řek, doplnění do
slepé mapky
práce s učebnicí a pracovním sešitem
ukázky fotografií
vyhledat zajímavosti – největší, nejvyšší…

- nástěnná mapa, příruční mapky,
fotografie, obrázky, drobné předměty
z cest, kartičky pohoří a vrcholy
- mapy, kartičky řek a jejich přítoků,
slepé mapky
- mapa, učebnice, fotografie, internet
- učebnice, televize, karty pro
zapisování počasí

Přírodní bohatství, průmysl
Půda a zemědělství
Nerostné bohatství
Průmysl a průmyslové závody
Zopakujte si ve skupinách

5

hra na moderátora počasí
sledování předpovědi počasí v televizi
skupinová práce – sledovat a zapisovat počasí
ukázky typů půd
přinést si vzorek půdy a společně ho prozkoumat
práce ve skupině – řazení kartiček do správných
oblastí, skládání leporela
vyhledávání nalezišť nerostných surovin na mapě
ČR a mapě kraje
přiřazování značek a vysvětlivek nerostných
surovin
seznámení s různými druhy uhlí
práce s mapou v učebnici
zjistit, které výrobky jsou typické pro náš kraj
samostatná práce – nakreslit do sešitu cestu
výrobku od začátku až ke spotřebiteli

obrazy typů půd, vzorek půdy, kartičky
s značkami rostlinné a živočišné
výroby, mapka ČR, složení leporela
- mapy, kartičky značek a vysvětlivek
nerostných surovin, vzorky uhlí,
nástěnné obrazy dolů
- učebnice, kartičky – výrobek a
průmysl, značky nerostných surovin,
obaly od různých výrobků, mapka
kraje, psací potřeby
- mapa, učebnice, pracovní sešit, psací
potřeby
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6

Ochrana přírody, památky
UNESCO, opakování
Chraňme přírodu
Cestujeme po naší vlasti
V našem kraji
Závěrečné opakování

4
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skupinová práce – najít příklady ničení přírody
člověkem, sestavit pravidla chování v chráněné
oblasti, vymyslet nové značky, seznámit se s
obrázky chráněných rostlin a zvířat, naučná stezka
Babín, vyhledávání zajímavostí na internetu
práce s učebnicí, vyhledávání památek UNESCO,
zajímavosti na internetu, skupinová práce – Zelená
Hora, přinést fotografie a pohlednice
z navštívených míst, vyplnění křížovek
skupinová práce – vymyslet otázky pro další
skupiny, práce s učebnicí, mapou, samostatná
práce – vymyslet celodenní výlet po našem kraji
skupinová práce, práce s přílohami v pracovním
sešitě

- mapy, papír, psací potřeby, internet,
obrazy chráněných rostlin a živočichů
- učebnice, fotografie a pohlednice
z ČR, křížovky, pracovní sešit
- mapy, učebnice, psací potřeby
- mapy, učebnice, Atlas ČR, psací
potřeby, buzoly, kalendář, slepé
mapy, plán obce, buzoly

7

VLASTIVÉDA / 5. ROĆNÍK
Učivo

Orientace na mapě
Kde jsme byli o prázdninách

Čas

Pomůcky

5

Orientace na mapě – povrch, pohoří,
vodstvo

Kraje ČR
ČR – členění na kraje

Strategie
(metody a formy práce)

práce s mapou, skupinová práce, vyhledávání
informací z různých zdrojů
práce ve dvojicích, práce s kartičkami ( přiřazovat
pohoří, řeky), práce ve skupinách, sam. práce

- mapy, fotografie, texty v jiných materiálech ( časopisy, internet)
- mapy, kartičky, puzzle, slepé mapky

samostatná práce v prac.sešitech, skládání mapy,
řazení krajských měst a krajů na kartičkách, soutěž
mezi řadami
práce ve skupinách, samostatná práce, vyhledávání
základních údajů z různých materiálů, úkoly
v pracovních sešitech, společné kontroly

- pracovní sešity, knihy, internet,
kartičky krajů ČR

7

Kraj, v němž žijeme – krajské město,
větší města, zemědělství, průmysl,
kulturní památky, pamětihodnosti,
UNESCO
ČR – demokratický stát
Opakování - ČR
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- internet, knihy, encyklopedie, infor
mační letáky, pracovní listy, slepé
mapky

společná práce, práce s učebnicí, plnění otázek za - učebnice, pracovní sešit, obrazový
textem
materiál symboly státu,
samostatná práce, společná kontrola, práce
- mapy, slepé mapky, kartičky, psací
s mapou, slepé mapky, hra
potřeby

8

Praha
Praha – historie města

6
společná práce – vyhledávání informací z různých - fotografie, texty z jiných učebnic,
materiálů
Internet

Praha – její části, opalování

ukázka obrazů Prahy, video, poslech hymny, čtení - obrazový materiál Praha, video Praha,
CD
pověsti o Staroměstském orloji

ČR – obecně

ukázky nerostných surovin, přinést si obrázky
různých výrobků nebo jejich obaly

EU

vyhledávání zajímavostí na internetu, sam. práce - - internet, noviny, různé brožury,
televize
vyhledávání zpráv z novin a televize o činnostech
EU

Evropa – sjednocující světadíl
Evropa – obecně

- horniny a nerosty, obaly od výrobků,
obrázky různých výrobků

9

Sousední státy – Slovenské, Polsko,
Německo, Rakousko
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seznámení s mapou světa, orientace na mapě,
globus – vyhledávání, skupinová práce se slepou
mapou

- mapa světa a Evropy, globus, slepé
mapy

vyhledávání fotografií, zajímavosti z internetu,
- fotografie, internet, měny sousedních
ukázky jednotlivých měn, překlady cizích názvů – států, obaly od cukrovinek, CD, slepé
mapky, různé suvenýry, učebnice,
skupinová práce, obrázky z vánoční Vídně,
pracovní sešity, psací potřeby
ukázky z díla W.A.Mozarta, vlastní zážitky
z cestování a ukázky suvenýrů, společná příprava
na závěrečné opakování

9

Evropa – jeden ze světadílů
Evropa – povrch, pohoří, vodstvo,
podnebí, živočišstvo, rostlinstvo,
zajímavá místa

12

Cestujeme po Evropě
přímořská letoviska, kulturní památky
opakování

Doba Pobělohorská – druhá polovina
18. století
Opakování učiva 4.ročníku

zajímavosti z internetu, fotografie, skupinová
práce - příprava křížovek pro ostatní, rébusy,
ukázky rostlin a živočichů, sam. práce – sledování
počasí v televizi, práce s kartičkami – přiřazování
do slepé mapy

- internet, fotografie rostlin a
živočichů, křížovky, rébusy, hádanky,
lístečky s názvy pohoří a řek, různé
suvenýry z cestování

vyhledávání obrázků a fotografií z časopisů,
zajímavosti z internetu
skupinová práce

- obrázky a fotografie, učebnice
zeměpisu pro 2. stupeň, internet
- kartičky s otázkami a odpověďmi

práce s pracovním sešitem, práce ve skupinách,
vyhledávání v mapách

- obrazy pravěku, pravěké nástroje,
kniha Lovci mamutů, obrazy
panovníků, obrazy stavebních slohů,
DVD Jan Žižka
- fotografie, čítanka, pověst o Kosinovi
a Lomikarovi
- fotografie, obrazy poutních míst, CD,
pověsti, obraz J.A.Komenského,
úryvek z jeho díla

7

Bitva na Bílé hoře
Život v baroku
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vyhledávání fotografií zámků, práce s čítankou,
přečtení pověstí
ukázky barokních staveb, vyhledávání poutních
míst, poslech barokní hudby ( Čtvero ročních
období), seznámení s pověstí o Janu
Nepomuckém, zajímavosti o životě
J.A.Komenského

10

Druhá polovina 18. stol. – konec
18.stol
Světlo rozumu

10
zajímavosti ze života M.Terezie a Josefa II.,
vysvětlení cizích pojmů,

- encyklopedie, internet, obrázky,
kartičky na skupinovou práci

seznámení se zvyky a jejich vysvětlení,
zajímavosti o bitva u Slavkova
ukázky z encyklopedie, vyhledávání v učebnici a
na mapě ČR

- fotografie Mohyly Míru u Slavkova,

práce s čítankou, fotografie významných
osobností, zajímavosti z jejich života, ukázka
z pohádek, básnické sbírky Máj a Kytice

- čítanka, portréty významných
osobností, pohádky, básnické sbírky
Máj a Kytice

Z poddaného člověka občan

vyhledávání obrázků a fotografií, zajímavosti
z jiných učebnic, práce s čítankou a mapou

- obrázky a fotografie, učebnice,
čítanka, mapa ČR

Stroje ovládly život

vyhledávání v encyklopediích, vyhledávání na
mapě průmyslových oblastí

- encyklopedie automobilů, mapa ČR,
obrazy hutí

Národ sobě

vyhledávání na internetu, v časopisech, knihách o
životě T.G.Masaryka, obrázky, ukázky obrazů M.
Alše, J. Mánese, ukázka z opery Libuše

- internet, časopisy, fotografie, obrazy
M. Alše a J. Mánese, CD – opera
Libuše

Život na vesnici
Manufaktury a první stroje

19. století
Obrození

- kniha Čeští vynálezci, učebnice ČR

8
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11

20.století
1. světová válka

10

Směřujeme k osamostatnění

vyhledávání zajímavostí z knih a encyklopediích o - encyklopedie o 1. sv. válce, internet,
válce, práce s čítankou a mapou
různé materiály o válce, obrázky
z války, čítanka, mapa
zajímavosti o Benešovi, Masarykovi, vyhledávání - učebnice, internet, obrázky, portréty,
zajímavostí o československých legionářích
zajímavosti z knih

Tvář ČR

vyhledávání na mapě, o životě T.G.Masaryka,
osobnosti Osvobozeného divadla, poslech ukázky
ze hry, dílo Karla Čapka

- kniha o Masarykovi, obrázky divadla,
pohledy, CD

Válečná a poválečná léta

práce s encyklopedií, vyhledávání na internetu,
ukázky z knih, vyhledávání na mapě

- encyklopedie, internet, obrázky,
učebnice, DVD

Od totalitní moci k demokracii

vyhledávání na mapě ČR, práce s novinami,
vyhledávání na internetu zajímavostí o EU

- mapa ČR, internet, noviny
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