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Žákovské kompetence Učivo - obsah průřezová témata
Mezipředmětové 

vztahy
Rozpozná základní druhy historických pramenů a 
způsoby jejich získávání
Orientuje se v časové přímce
Orientuje se v historické mapě
Pojmenuje některé prameny, kde se může o historii 
země dozvědět
Získá informace o některých českých osobnostech a 
jejich činnostech, kterými obohatili naši nebo evropskou 
kulturu
Hodnotí a srovnává postavení a jednání lidí ve 
společnosti a způsoby jejího řízení v minulosti a v 
současnosti
Orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti 
obce i regionu

Lidé a čas

historické prameny a způsoby poznání minulosti
historický čas, periodizace dějin, historické mezníky

historická mapa
minulost a současnost naší země

co dala naše země Evropě a Evropa nám

Výchova k myšlení v 
evropských a globálních 
souvislostech

Výchova demokratického 
občana

Používá s porozuměním základní pojmy vztahující se k 
hospodářskému, kulturnímu a politickému životu

Věci a činnosti kolem nás

hospodářský život
výroba, obchod, služby a doprava

Chápe pojmy - soužití lidí, mezilidské vztahy, lidská 
solidarita, principy demokracie
Vnímá charakteristické rozdělení rolí v rodině
Umí pojmenovat základní povinnosti v rodině
Umí vyjádřit základní mezilidské vztahy v rodině
Pojmenuje a uplatňuje mravní zásady

Lidé kolem nás

soužití lidí
mezilidské vztahy
rodinné prostředí
život rodiny

Osobnostní a sociální 
výchova

Výchova demokratického 
občana

Prv, Vv, Hv, Vl, Čj, Pč, 1. 
- 5. ročník, Vánoce a 
Velikonoce

Orientuje se v základním zeměpisu světa - světadíly, 
oceány, evropské státy
Užívá globus, jako zmenšenÝ model planety Země
Vyhledává na mapě střední Evropy, sousední státy ČR a 
jejich hlavní města
Určí podle světových stran, geografickou polohu vůči 
ČR
Zprostředkuje spolužákům zajímavosti a zážitky z 
vlastních cest do zahraničí
Pojmenuje některé významné cestovatele a objevitele

Zeměpis Evropy a Světa

základní orientace na mapě Evropy a Světa
práce s atlasem Světa
Evropská unie
globus
cestovatelé a objevitelé
velké cesty a objevy
cestopisy a dokumentární filmy

orientace na mapě Světa
určování světových stran
dokumentární filmy
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Poznámky:

Laboratorní práce:

Průřezová témata:

Ostatní:

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané, Evropa a svět nás zajímá
Osobnostní a sociální výchova - morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika, řešení problémů, rozhodovací dovednosti
Výchova demokratického občana - formy participace občanů v politickém životě, principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
                                                


