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Žák objevuje a zjišťuje 

propojenost prvků živé a 

neživé přírody, přírody, 

popíše vlastnosti 

vzduchu, vody, půdy  

 

 

Rozmanitost přírody 

Opakování učiva 3. ročníku 

 

Látky a jejich vlastnosti – třídění 

látek, změny látek skupenství, 

vlastnosti 

 

Živá a neživá příroda – voda, 

vzduch (výskyt, vlastnosti a 

formy vody, oběh vody v 

přírodě, vlastnosti, složení, 

proudění vzduchu, význam pro 

život) 

 

Životní podmínky rostlin a 

živočichů 

4. 3 zá
ří

 ZPŽ – přírodní 

zdroje, vzduch, 

voda 

Hv – písně o 

zvířatech, 

rostlinách, 

poslech 

 

Čsp, Vv –

koláž 

z přírodnin 
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 17 

Žák objevuje a zjišťuje 

propojenost prvků živé a 

neživé přírody, jmenuje 

základní části rostlin a 

vysvětluje jejich funkci, 

popíše stavbu těla 

živočichů 

 

Žák zaznamenává změny 

v přírodě s přicházejícím 

podzimem, vysvětlí 

pojem „podzimní 

rovnodennost“ zkoumá 

základní společenstva ve 

vybraných lokalitách 

regionu  

 

Zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi 

organismy a nachází 

shody a rozdíly v 

přizpůsobení organismů 

prostředí  

 

Rozmanitost přírody 

Rostliny a jejich části 

Živočichové a stavba jejich těla 

Podzim v přírodě 

Rostliny a živočichové v okolí 

našich domovů 

(referáty) 

 

4. 4 

ří
je

n
 

ZPŽ 

Vv – kresba 

přírodnin 

(části 

rostlinného 

živočišného 

těla) 

 

M – měření 

teploty 
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 18 

Žák zkoumá základní 

společenstva ve 

vybraných lokalitách 

regionu  

 

Žák vyjmenuje domácí 

hospodářská zvířata, 

vysvětlí jejich užitek pro 

člověka, pozoruje a 

porovnává základní 

projevy života na 

konkrétních 

organismech, využívá 

k tomu jednoduché 

atlasy 

 

Zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi 

organismy a nachází 

shody a rozdíly v 

přizpůsobení organismů 

prostředí  

 

 

Rozmanitost přírody 

Domácí zvířata – jejich chov 

Rostliny v lese 

Živočichové v lese - znaky 

života, životní potřeby a projevy, 

průběh a způsob života, výživa, 

význam pro člověka 

 

Les a jeho význam, lesní porost 

 

4. 4 

li
st

o
p
ad

 ZPŽ 

EK – les 

VČP – člověk a 

příroda 

Vv – kresba 

přírodnin 

(části 

rostlinného 

živočišného 

těla) 

 

Aj – moje 

oblíbené zvíře 

 

 

Čj – práce se 

slovníkem 

cizích slov 

 

Inf – 

vyhledávání 

informací na 

internetu 
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 19 

Žák zaznamenává změny 

v přírodě s přicházející 

zimou, popisuje, jak 

přečkávají zimu živé 

přírodniny 

 

 

Žák pozoruje a 

porovnává základní 

projevy života na 

konkrétních 

organismech, využívá 

k tomu jednoduché 

atlasy 

 

Zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi 

organismy a nachází 

shody a rozdíly v 

přizpůsobení organismů 

prostředí  
 

 

 

 

 

 

Rozmanitost přírody 

Rostliny a živočichové na louce 

- znaky života, životní potřeby a 

projevy, průběh a způsob života, 

výživa 

Zima v přírodě 

 

4. 3 

p
ro

si
n
ec

 ZPŽ 

VČP – člověk a 

příroda 

EK –  louka 

 

Čj – práce se 

slovníkem 

cizích slov 

 

Inf – 

vyhledávání 

informací na 

internetu  

 

Vv – 

ztvárnění 

zvířete  

 

M – měření 

teploty 
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 20 

Žák vyjmenuje rostliny, 

které se pěstují na poli 

v okolí, rozezná 

jednotlivé obiloviny, 

okopaniny, luskoviny, 

plevely 

Žák vyjmenuje savce 

žijící na poli, rozezná 

jednotlivé živočichy a 

uvede příklady 

potravních vazeb mezi 

živými organismy ve 

společenstvu polí 

Zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi 

organismy a nachází 

shody a rozdíly v 

přizpůsobení organismů 

prostředí  

Žák pozoruje a 

porovnává základní 

projevy života na 

konkrétních 

organismech, využívá 

k tomu jednoduché 

atlasy 

Rozmanitost přírody 

Rostliny a živočichové na poli - 

znaky života, životní potřeby a 

projevy, průběh a způsob života, 

výživa 

 

 

4. 4 

le
d
en

 

LA – životní 

prostředí 

  

VČP – člověk a 

příroda 

 

EK - pole 

Inf – 

vyhledávání 

informací na 

internetu 

 

 Čsp, Vv –

koláž 

z přírodnin 

 

Čj – práce se 

slovníkem 

cizích slov 
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 21 

Žák vyjmenuje a rozezná 

rostliny žijící u vody a 

v bažinách, popíše 

stavbu rostlin a 

živočichů. 

 

Žák pozoruje a 

porovnává základní 

projevy života na 

konkrétních 

organismech, využívá 

k tomu jednoduché 

atlasy 

 

Zdůvodní podstatné 

vzájemné vztahy mezi 

organismy a nachází 

shody a rozdíly v 

přizpůsobení organismů 

prostředí  

Rozmanitost přírody 

Rostliny a živočichové vod a 

bažin - znaky života, životní 

potřeby a projevy, průběh a 

způsob života, výživa 

 

4. 4 

ú
n
o
r 

EK – voda, 

bažiny 

 

ZPŽ – význam 

vody 

 

Inf – 

vyhledávání 

informací na 

internetu 

 

Čj – práce se 

slovníkem 

cizích slov 
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 22 

 

Žák zaznamenává změny 

v přírodě s přicházejícím 

jarem, vysvětlí pojem 

„jarní rovnodennost“ 

zkoumá základní 

společenstva ve 

vybraných lokalitách 

regionu  

 

Rozmanitost přírody Jaro v přírodě 4. 3 

b
ře

ze
n

 

ZPŽ 
M – měření 

teploty 
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 23 

Žák vysvětlí rozdíl mezi 

horninou a nerostem, 

popíše jejich vznik a 

jednotlivé nerosty rozliší 

Žák vysvětlí užitečnost 

jednotlivých druhů 

živočichů a rostlin pro 

člověka, prakticky třídí 

organismy do známých 

skupin, využívá k tomu i 

jednoduché klíče a atlasy  

Rozmanitost přírody 

Neživá příroda – horniny a 

nerosty (některé hospodářsky 

významné horniny a nerosty, 

zvětrávání, vznik půdy a její 

význam) 

 

 

Využití rostlin a živočichů pro 

potřeby člověka 

 

 

4. 7 

d
u
b
en

 

VČP – člověk a 

příroda 

Vv – koláž 

z přírodnin, 

práce s více 

druhy 

materiálu 
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Žák zhodnotí některé 

konkrétní činnosti 

člověka v přírodě a 

rozlišuje aktivity, které 

mohou prostředí i zdraví 

člověka podporovat nebo 

poškozovat  

 

Rozmanitost přírody 

  Léto v přírodě 

 

Ochrana přírody a ohleduplné 

chování k přírodě (národní 

parky, chráněné krajinné oblasti 

Ohrožené druhy živočichů a 

rostlin - odpovědnost lidí, 

ochrana a tvorba životního 

prostředí, ochrana rostlin a 

živočichů, likvidace odpadů, 

živelné pohromy a ekologické 

katastrofy  

 

 

Chráněné druhy rostlin a 

živočichů 

4. 4 

k
v
ět

en
 

ZPŽ – ohrožování 

a ochrana ve 

světě a u nás 

VČP – 

ekologický 

problém 

LA – ochrana 

prostředí 

Inf – 

vyhledávání 

informací na 

internetu 
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 25 

Účelně plánuje svůj čas pro 

učení, práci, zábavu a 

odpočinek podle vlastních 

potřeb s ohledem na 

oprávněné nároky jiných 

osob. Uplatňuje účelné 

způsoby chování 

v situacích ohrožujících 

zdraví a v modelových 

situacích stimulujících 

mimořádné události, vnímá 

dopravní situaci, správně ji 

vyhodnotí a vyvodí 

odpovídající závěry pro své 

chování jako chodec a 

cyklista. Rozlišuje 

jednotlivé etapy lidského 

života a orientuje se ve 

vývoji dítěte před a po jeho 

narození. Předvede 

v modelových situacích 

osvojené jednoduché 

způsoby odmítání 

návykových látek. 

Uplatňuje základní 

dovednosti a návyky 

související s podporou 

zdraví a jeho preventivní 

ochranou. Ošetří drobná 

poranění a zajistí lékařskou 

pomoc. 

Člověk a jeho zdraví 

Lidské tělo – stavba těla, základní 

funkce a projevy, životní potřeby 

člověka, pohlavní rozdíly mezi 

mužem a ženou, základy lidské 

reprodukce, vývoj jedince 

Péče o zdraví, zdravý životní styl – 

denní režim, správná výživa, pitný 

režim, výběr a způsoby uchovávání 

potravin, vhodná skladba stravy 

Návykové látky a zdraví – odmítání 

návykových látek, hrací automaty a 

počítače 

Osobní bezpečí, krizové situace – 

vhodná a nevhodná místa pro hru, 

bezpečné chování v rizikovém 

prostředí, označování nebezpečných 

látek, bezpečné chování v silničním 

provozu, dopravní značky: 

předcházení rizikovým situacím 

v dopravě a dopravních 

prostředcích (bezpečnostní prvky), 

šikana, týrání, sexuální a jiné 

zneužívání, brutalita a jiné formy 

násilí v médiích 

Přivolání pomoc v případě ohrožení 

fyzického a duševního zdraví – 

služby odborné pomoci, čísla 

tísňového volání, správný způsob 

volání na tísňovou linku 

Vývoj jedince 

Drobné úrazy a poranění 

4. 3 

če
rv

en
 ŘP – dovednosti 

pro řešení 

problémů 

 

Inf – 

vyhledávání 

informací na 

internetu 

 

Vv – 

potravinová 

pyramida, 

práce 

s různým 

materiálem 

(koláž) 
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 26 

 

Žák určí a vysvětlí 

polohu svého bydliště 

nebo pobytu vzhledem ke 

krajině a státu  

určí světové strany v 

přírodě i podle mapy, 

orientuje se podle nich a 

řídí se podle zásad 

bezpečného pohybu a 

pobytu v přírodě  

 

Žák rozlišuje mezi 

náčrty, plány a 

základními typy map. 

  

Místo, kde žijeme 

 Naše nejbližší okolí 

(domov, krajina prostředí 

domova, orientace v místě 

bydliště), riziková místa a 

situace 

 

 

Orientace v krajině a na mapě 

(vysvětlivky, mapy obecně 

zeměpisné a tematické – obsah, 

grafika) 

 

Naše vlast 

(národ, základy státního 

 zřízení a politického systému 

ČR, státní správa a samospráva, 

státní symboly, armáda ČR) 

4. 6 zá
ří

 

 

ŘP - Řešení 

problémů a 

rozhodovací 

dovednosti 

 

 OE – státní 

symboly 

 

TV - práce 

v terénu 

s mapou; 

turistické 

mapy 

 

Čj – využití 

textů k dané 

tematice 
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 27 

Žák rozliší hlavní orgány 

státní moci, zná některé 

jejich zástupce 

 

 

      Žák vyhledává údaje o 

přírodních podmínkách 

naší republiky 

 

Místo, kde žijeme 

Česká republika – demokratický 

stát, její členění a řízení 

 

Obyvatelstvo ČR 

 

Povrch ČR 

4. 8 

ří
je

n
 

OO – práva a 

svobody 

FP – volební 

systémy 

PD – demokracie 

OE – státní 

symboly 

 

Čj – využití 

textů k dané 

tematice 

Ží    Žák umí nalézt důležité 

řeky a jejich přítoky, 

přehrady, jezera, rybníky 

 

Žák popisuje přírodní 

podmínky v závislosti na 

nadmořské výšce a 

vzdálenosti od moře.  

 

 

Místo, kde žijeme 

Vodstvo České republiky (řeky, 

jezery, rybníky)  

 

Počasí a podnebí 

 

Půda a zemědělství 

 

4. 8 

li
st

o
p
ad

 ZPŽ – význam 

vody, voda 

EK - moře  

EK – půda 
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 28 

Žák popisuje přírodní 

podmínky v závislosti na 

nadmořské výšce a 

vzdálenosti od moře.  

 

 

 

Místo, kde žijeme 

Nerostné suroviny a průmysl 

(vliv krajiny na život lidí, 

působení lidí na krajinu 

a životní prostředí) 

4. 6 

p
ro

si
n
ec

 

LA – 

zemědělství, 

průmysl a životní 

prostředí, změny 

v krajině 

ZPŽ – přírodní 

zdroje 

Čj – lidské 

vztahy, 

kulturní hod-

noty 
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Žák vyjmenuje hlavní 

druhy dopravy, čte  

z mapy hlavní dopravní 

trasy v ČR 

Žák dokáže najít 

jednoduché spoje 

 

Žák zprostředkuje 

ostatním zkušenosti, 

zážitky a zajímavosti z 

vlastních cest a porovná 

způsob 

života a přírodu v naší 

vlasti i v jiných zemích 

Místo, kde žijeme 

Doprava 

Kulturní památky, přírodní 

zajímavosti (Praha a vybrané 

oblasti ČR) 

4. 8 

le
d
en

 

ŘP – dovednosti 

řešení problémů 

KČ – orientování 

v textu  

LA – ochrana 

kulturních 

památek 

 

Ma – tabulky, 

vyhledávání 
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 30 

Žák vyhledá typické 

regionální zvláštnosti 

přírody, osídlení, 

hospodářství a kultury, 

jednoduchým 

způsobem posoudí jejich 

význam z hlediska 

přírodního, politického, 

správního 

a vlastnického 

 

 

Místo, kde žijeme 

Kraje České republiky 

(surovinové zdroje, výroba, 

služby a obchod) 

4. 8 

ú
n
o
r 

LA – ochrana 

kulturních 

památek 

 

EK 

Inf – 

vyhledávání 

informací na 

internetu 
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Žák pracuje s časovými 

údaji a využívá 

zjištěných údajů k 

pochopení vztahů mezi 

ději a mezi jevy. 

 

Využívá archivů, 

knihoven, sbírek muzeí a 

galerií jako informačních 

zdrojů pro pochopení 

minulosti; zdůvodní 

základní význam 

chráněných částí přírody, 

nemovitých i movitých 

kulturních památek. 

 

Srovnává a hodnotí na 

vybraných ukázkách 

způsob života a práce 

předků na našem území 

v minulosti a současnosti 

s využitím regionálních 

specifik. 

Lidé a čas 

Orientace v čase a časový řád 

(určování času, čas jako fyzikální 

veličina, dějiny jako časový sled 

událostí, kalendáře, letopočet, 

generace, denní režim, roční 

období) 

 

Současnost a minulost v našem 

životě (proměny způsobu života, 

bydlení, předměty denní potřeby, 

průběh lidského života, státní 

svátky a významné dny) 

 

Regionální památky (péče o 

památky, lidé a obory zkoumající 

minulost) 

 

Slované (báje, mýty, pověsti o 

počátcích našich dějin, minulost 

kraje a předků, domov, vlast, 

rodný kraj) 

4. 6 

b
ře

ze
n

 

JE – klíčové 

mezníky evropské 

historie 

Ma - čas jako 

fyzikální 

veličina; 

kalendáře, 

letopočty; 

časová 

přímka 

 

Čt – Staré 

pověsti české 
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Žák se orientuje v čase a 

časovém řádu - dějiny 

jako časový sled událostí, 

objasní historické 

důvody pro zařazení 

státních svátků a 

významných domů. 

 

Žák rozeznává současné 

a minulé a orientuje se 

v hlavních reáliích 

minulosti a současnosti 

naší vlasti s využitím 

regionálních specifik 

 

Žák zná základní význam 

chráněných částí přírody, 

nemovitých i movitých 

kulturních památek 

 

 

 

Lidé a čas 

Velkomoravská říše 

Počátky českého státu 

České království 

Karel IV. – otec vlasti  

České země v době husitské 

Jan Hus 

 

4. 8 

d
u
b
en

 JE – klíčové 

mezníky evropské 

historie 

Ma - 

letopočty; 

časová 

přímka 

 

Inf – 

vyhledávání 

informací na 

internetu 
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Žák rozeznává současné 

a minulé a orientuje se 

v hlavních reáliích 

minulosti a současnosti 

naší vlasti s využitím 

regionálních specifik 

 

Žák pracuje s časovými 

údaji a využívá je ke 

zjištění a pochopení 

dějinných vztahů 

 

Žák zná základní význam 

chráněných částí přírody, 

nemovitých i movitých 

kulturních památek 

Lidé a čas 

Život ve městech 

Nástup Habsburků  

České povstání proti Habsburků 

Třicetiletá válka 

Marie Terezie a Josef II. 

 

4. 8 

k
v
ět

en
 

JE – kořeny a 

zdroje evropské 

civilizace 

Inf – 

vyhledávání 

informací na 

internetu 

 

Čj- využití 

všech článků 

spojených 

s historií naší 

vlasti  nebo 

regionu 

 

Mimočítanko-

vá četba – 

báje a pověsti 

naší vlasti; 

měst; hradů; 

historicky 

významných 

míst 
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Žák vyjádří na základě 

vlastních zkušeností 

základní vztahy mezi 

lidmi, vyvodí a dodržuje 

pravidla pro soužití ve 

škole, mezi chlapci a 

dívkami, v rodině, v obci 

(městě), rozlišuje 

základní rozdíly mezi 

lidmi, obhájí a odůvodní 

své názory, připustí svůj 

omyl a dohodne se na 

společném postupu a 

řešení. 

Žák rozpozná ve svém 

okolí jednání a chování, 

která se už tolerovat 

nemohou a která porušují 

základní lidská práva 

nebo demokratické 

principy 

 

 

Lidé kolem nás 

Rodina (rodokmen, zákon o 

rodině, role členů rodiny, 

postavení muže a ženy, 

postavení jedince v rodině, 

příbuzenské a mezigenerační 

vztahy, život a funkce rodiny, 

práce fyzická a duševní, 

zaměstnání) 

 

Soužití lidí (demokratické 

principy, mezilidské vztahy, 

komunikace, zájmové spolky, 

obchod, firmy, politické strany, 

pomoc nemocným a sociálně 

slabým, společný „evropský 

dům“)  

 

Chování lidí (vlastnosti lidí, 

pravidla slušného chování, 

ohleduplnost, etické zásady, 

zvládání vlastní emocionality, 

rizikové situace a chování, 

předcházení konfliktům) 

 

Závěrečné opakování učiva 

4. 6 

če
rv

en
 

PD 

ŘP 

Inf – 

vyhledávání 

informací na 

internetu 
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Žák objevuje a zjišťuje 

propojenost prvků živé a 

neživé přírody, princip 

rovnováhy přírody  

 

Rozmanitost přírody 
Opakování učiva 4. ročníku 

Člověk – živá a neživá příroda 
5. 3 zá

ří
 

RSP – učení a 

studium  

 

ZPŽ 

Vv - přírod-

niny 

Aj - názvy ro-

stlin a 

živočichů  

Inf – vyhledá-

vání informa-

cí na internetu 
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Žák vysvětlí na základě 

elementárních poznatků 

o Zemi jako součásti 

vesmíru souvislost 

s rozdělením času a 

střídáním ročních období 

 

Žák se seznámí s pojmy: 

nerosty a horniny 

 

Žák nachází shody a 

rozdíly v přizpůsobení 

organismu prostředí 

 

Žák zhodnotí některé 

konkrétní činnosti 

člověka v přírodě a 

rozlišuje aktivity, které 

mohou prostředí i zdraví 

člověka podporovat nebo 

poškozovat. 

 

Rozmanitost přírody 

Nerosty, horniny 

Paliva 

Země – vesmír, hvězdy 

5. 4 

ří
je

n
 

RSP – učení a 

studium 

 

LA - odpady 

 

Ma - fyzikální 

veličiny 

Vv - 

přírodniny, 

činnost 

člověka v 

přírodě 

Inf – 

vyhledávání 

informací na 

internetu 
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Žák vysvětlí na základě 

elementárních poznatků 

o Zemi jako součásti 

vesmíru souvislost 

s rozdělením času a 

střídáním ročních období 

 

Rozmanitost přírody 

Slunce a sluneční soustava 

Planety Země, Měsíc 

Roční období 

Vzdušný obal Země 

5. 4 

li
st

o
p
ad

 

RSP – učení a 

studium 

 

Aj – počasí 

 

 Žák vysvětlí na základě 

elementárních poznatků 

o Zemi jako součásti 

vesmíru souvislost 

s rozdělením času a 

střídáním ročních období 

 

Žák nachází shody a 

rozdíly v přizpůsobení 

organismu prostředí 

Rozmanitost přírody 

Pozorujeme Zemi (Měsíc, 

hvězdy, přitažlivost Země) 

Počasí a podnebí 

5. 3 

p
ro

si
n
ec

 

RSP – učení a 

studium 
Aj -počasí 

Žák zdůvodní podstatné 

rozdíly mezi zem. pásy, 

rozliší zoologickou a 

botanickou zahradu, 

popíše polohu a podnebí 

České republiky 

v mírném pásu 

Rozmanitost přírody 

Rozmanitost podmínek života 

na Zemi; význam ovzduší, 

vodstva, půd, rostlinstva a 

živočišstva na Zemi (zem. pásy) 

 

Zoologické a botanické zahrady 

 

Česká republika v mírném pásu 

5. 4 

le
d
en

 

LA – životní 

prostředí 

  

VČP – člověk a 

příroda 

Inf – 

vyhledávání 

informací na 

internetu 

 

VV – činnost 

člověka v 

přírodě 
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Žák třídí organismy do 

známých skupin i pomocí 

jednoduchých klíčů a 

atlasů 

Rozmanitost přírody 

Rovnováha v přírodě – význam, 

vzájemné vztahy mezi 

organismy, základní 

společenstva 

Třídění organismu – rostliny, 

živočichové (bezobratlí a 

obratlovci) 

5. 3 

ú
n
o
r RSP – učení a 

studium 

Aj – názvy 

rostlina 

živočichů 

 

Inf – 

vyhledávání 

informací 

Žák využívá poznatků o 

lidském těle k vysvětlení 

základních funkcí 

jednotlivých orgánových 

soustav a podpoře 

vlastního zdravého 

způsobu života 

 

Uplatňuje ohleduplné 

chování k druhému 

pohlaví a orientuje se 

v bezpečných způsobech 

sexuálního chování mezi 

chlapci a děvčaty 

v daném věku 

 

Člověk a jeho zdraví 

Člověk – živočich 

Lidské tělo – základní stavba a 

funkce, pohlavní rozdíly mezi 

ženou a mužem, kosterní, svalová 

soustava, kůže 

5. 4 

b
ře

ze
n

 

ZPŽ 
AJ – názvy 

lidského těla 
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Žák využívá poznatků o 

lidském těle k vysvětlení 

základních funkcí 

jednotlivých orgánových 

soustav a podpoře 

vlastního zdravého 

způsobu života 

 

Člověk a jeho zdraví 
Lidské tělo - dýchací, oběhová, 

trávicí soustava 
5. 4 

d
u
b
en

 

RSP – učení a 

studium 

AJ – části 

lidského těla 

Žák využívá poznatků o 

lidském těle k vysvětlení 

základních funkcí 

jednotlivých orgánových 

soustav a podpoře 

vlastního zdravého 

způsobu života 

 

Uplatňuje účelné 

způsoby chování 

v situacích ohrožujících 

zdraví a v modelových 

situacích stimulujících 

mimořádné události 

 

Člověk a jeho zdraví 

Vylučovací, smyslová, nervová a 

rozmnožovací (základy lidské 

reprodukce) 

Partnerství, rodičovství, základy 

sexuální výchovy – rodina, vztahy 

v rodině, partnerské a osobní 

vztahy, etická stránka vztahů a 

sexuality 

Nemoci přenosné a nepřenosné, 

ochrana před infekcemi 

přenosnými krví (hepatitida, HIV, 

AIDS) 

Osobní bezpečí – krizové situace 

– vhodná a nevhodná místa pro 

hru 

Drobné úrazy a poranění, 

prevence nemocí a úrazů, první 

pomoc při drobných poraněních, 

osobní, intimní a duševní hygiena 

5. 4 

k
v
ět

en
 

RSP – učení a 

studium 

AJ – části 

lidského těla 
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Žák stručně 

charakterizuje specifické 

přírodní jevy a z nich 

vyplývající rizika vzniku 

mimořádných událostí, 

v modelové situaci 

prokáže schopnost se 

účinně bránit. Žák 

uskuteční jednoduchý 

pokus, vyhodnotí a 

vysvětlí jeho výsledky 

Rozmanitost přírody 

Člověk a technika -  ohleduplné 

chování k přírodě a ochrana 

přírody, odpovědnost lidí, 

ochrana tvorba životního 

prostředí, ochrana rostlin a 

živočichů, likvidace odpadů, 

živelné pohromy a ekologické 

katastrofy, získávání informací 

Rizika v přírodě – rizika spojená 

s ročními obdobími a sezonními 

činnostmi, mimořádné události 

způsobené přírodními vlivy a 

ochrana před nimi 

Opakování učiva 

5. 3 

če
rv

en
 

LV – vzájemní 

spolupráce, dělba 

práce 
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Vyjmenuje a vyhledá 

světadíly a oceány na 

Zemi 

 

Pracuje s časovými údaji 

a využívá jich k zjištění 

údajů k pochopení 

vztahů mezi ději a mezi 

jevy 

Místo, kde žijeme 

 

 

 

Lidé a čas 

Modrá planeta  

 

Úvod  - opakování učiva 4. 

ročníku, orientace v čase, 

osobnosti 

 

Národní obrození 

 

5. 6 zá
ří

 

RSP – učení a 

studium  

 

 

 

Ochrana 

člověka, 

přírody, 

ekologie  

 

Čj, Hv – hra 

Fidlovačka –

slova a hudba 

stát. hymny 

Čj - báje, mý-

ty, pověsti – 

minulost kra-

je a předků, 

domov, vlast, 

rodný kraj 
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Žák se orientuje v mapě 

střední Evropy, umí 

popsat polohu, povrch, 

podnebí a vodstvo 

 

Žák vyjádří rozdíl mezi 

pověstí a historickou 

skutečností, 

charakterizuje 

společenský, politický, 

kulturní život v českých 

zemí koncem 19.století 

 

Místo, kde žijeme  

 

 

 

 

Lidé a čas 

Evropa – poloha, povrch, 

podnebí a vodstvo  

 

 

Revoluční rok 1848 

Česká kultura a společnost v 2. 

Polovině 19. století  

 

 

5. 8 

ří
je

n
 

RSP – učení a 

studium 

 

OE – naše vlast 

 

ES – zážitky a 

zkušenosti  

z Evropy a světa, 

naši sousedé 

v Evropě 

 

JE – co Evropu 

spojuje a 

rozděluje 

Čj – čtení 

Tv – azimut, 

práce 

s mapou 

 

Čj, Hv – hra 

Fidlovačka –

slova a hudba 

stát. hymny 
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Žák popíše polohu 

sousedních států ČR, 

orientuje se v mapě. 

 

 

Žák popíše polohu ČR 

v Evropě, orientuje se 

v mapě, určí a lokalizuje 

sousední stády ČR 

 

Místo, kde žijeme 

 

 

Lidé a čas 

Rostliny a živočichové 

Česká republika 

 

 

Hospodářský rozvoj českých 

zemí 

Rakousko-Uhersko 

 

5. 8 

li
st

o
p
ad

 

RSP – učení a 

studium 

 

ES – naši sousedé 

v EU 

 

 

INF – 

vyhledávání 

informací na 

internetu 
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 Vyjmenuje a vyhledá na 

mapě kraje ČR 

 

 Žák obhájí historické 

důvody pro zařazení 

státních svátků a 

významných dnů 

 

Místo, kde žijeme 

 

Lidé a čas 

 

Kraje ČR 

 

1. světová válka 

Vznik Československa 

5. 6 

p
ro

si
n
ec

 

JE – mezníky 

historie našeho 

státu 

Vv – státní 

symboly 
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Určí hlavní města 

sousedních států. 

 Charakterizuje sousední 

státy z hlediska povrchu, 

průmyslu .  

 

Žák popíše polohu 

sousedních států ČR , 

orientuje se v mapě. 

 

 

 

Místo, kde žijeme 

 

 

 

 

 

Lidé a čas 

 

 

 

ČR jako součást Evropy  

 

Sousední státy - Slovensko  

 

 

Československá republika – 

demokracie, život mezi válkami 

 

5. 8 

le
d
en

 

RSP – učení a 

studium 

 

OE – životní styl 

a svět mladých 

Evropanů 

PD – demokracie 

VDO – principy 

demokracie jako 

formy vlády 

 

Ma – tabulky 

vzdáleností 

měst 
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Určí hlavní města 

sousedních států. 

 Charakterizuje sousední 

státy z hlediska povrchu, 

průmyslu 

 

Žák popíše polohu 

sousedních států ČR, 

orientuje se v mapě. 

 

Žák obhájí historické 

důvody pro zařazení 

státních svátků a 

významných dnů 

 

Žák vysvětlí historické 

důvody 2. světové války 

a vlády jedné strany 

 

Posoudí život v českých 

zemích v době okupace 

Místo, kde žijeme 

 

Lidé a čas 

 

Sousední státy – Polsko, 

Německo 

 

 

Protektorát Čechy a Morava 

 

2.světová válka 

5. 8 

ú
n
o
r 

RSP – učení a 

studium 

 

PD – demokracie 

JE – mezníky 

historie našeho 

státu 

 

Čj – čtení, 

obrazové 

materiály 
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Žák popíše polohu 

sousedních států ČR, 

orientuje se v mapě. 

 

 

Charakterizuje způsob 

života v období totality a 

po obnovení demokracie 

 

Místo, kde žijeme 

 

 

Lidé a čas 

 

 

 

 

Sousední státy – Rakousko 

Cestujeme po Evropě 

 

Vláda jedné strany 

Obnovení demokracie v 

Československu 

5. 6 

b
ře

ze
n

 

RSP – učení a 

studium 

PD - demokracie 

ČJ – čtení, 

obrazové 

materiály 
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Žák vysvětlí smysl 

Listiny základních práv a 

svobod a její praktické 

využití 

Rozpozná ve svém okolí 

jednání a chování, které 

se už tolerovat nemohou 

a která porušují základní 

lidská práva a 

demokratické principy 

Orientuje se v základních 

formách vlastnictví; 

používá peníze 

v běžných situacích, 

odhadne a zkontroluje 

cenu nákupu a vrácené 

peníze. Na příkladu 

ukáže nemožnost 

realizace všech chtěných 

výdajů, vysvětlí, proč 

spořit, kdy si půjčovat a 

jak vracet dluhy. 

Lidé kolem nás 

Právo a spravedlnost – základní 

lidská práva a práva dítěte., 

práva a povinnosti žáků školy, 

protiprávní jednání a korupce, 

právní ochrana občanů a 

majetku včetně nároku na 

reklamaci, soukromého 

vlastnictví, duševních hodnot 

 

 Majetek a jeho vlastnictví – 

soukromé, veřejné, osobní, 

společné; hmotný a nehmotný 

majetek; rozpočet, příjmy a 

výdaje domácnosti, hotovostní a 

bezhotovostní forma peněz, 

způsoby placení, banka jako 

správce peněz, úspory, půjčky 

5. 8 

d
u
b
en

 

RSP – učení a 

studium 

 

MKV – lidské 

vztahy, postoje 

k odlišnostem, 

solidarita 

Ma – početní 

úkony 
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Žák vyhledá typické 

regionální zvláštnosti 

kultur, propojí je se 

svými zážitky a 

zkušenostmi z vlastních 

cest. Porovná způsob 

života v ČR a v jiných 

zemích. 

 

Poukáže v nejbližším 

společenském a 

přírodním prostředí na 

změny a některé 

problémy a navrhne 

možnosti zlepšení 

životního prostředí obce 

(města) 

Lidé kolem nás 

Kultura – podoby a projevy 

kultury, kulturní instituce, masová 

kultura a subkultura 

 

Základní globální problémy – 

významné sociální problémy, 

problémy konzumní společnosti, 

nesnášenlivost mezi lidmi, 

globální problémy přírodního 

prostředí (projekt) 

 

5. 8 

k
v
ět

en
 

RSP – učení a 

studium 

 

MKV – lidské 

vztahy, postoje 

k odlišnostem, 

solidarita 

 

INF – 

vyhledávání 

informací na 

internetu 
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Žák zpracuje projekt 

„Všechny cesty vedou 

stejně k nám“ 
Projektový úkol Opakování učiva 5. ročníku 5. 6 

če
rv

en
 

LV – vzájemná 

spolupráce, dělba 

práce 

 

 

ČSP 

 

 


