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Vlastivěda - 5. ročník (Mgr. Klára Koubská)
Měsíc

SebeHodnocení
hodnocení
učitele

Probraná látka
Umím popsat život člověka ve středověku (na základě opakování)
Znám základní údaje o ČR - města, kraje, řeky, pohoří, nížiny (na zákl. opakování)

ZÁŘÍ

Rozlišuji průmysl, zemědělství a služby a umím popsat, jak v ČR fungují
Znám významné Lucemburky na českéhm trůně (na základě opakování)
Vím, proč došlo k husitské revoluci
Vím, kdo byl Jan Hus a Jan Žižka
Umím stručně vyprávět o době husitské v Čechách
Rozlišuji pojmy REVOLUCE a REFORMACE

ŘÍJEN

Vím, kdo byl Jiří z Poděbrad
Znám rozdíl mezi absolutní monarchií a stavovskou monarchií
Vím, kdo byli Jagellonci
Umím rozlišit základní historické slohy ROMÁNSKÝ, GOTICKÝ, RENESANČNÍ
Vím, kdo byli Habsburkové, umím ukázat na mapě, kde všude vládli

LISTOPAD Umím jednoduše popsat změny v životě šlechty s nástupem novověku (RENESANČNÍ ČLOVĚK)
Umím vyprávět o zámořských objevech a jejich dopadu na Evropu
Vím, co znamenala bitva na Bílé Hoře pro české země a pro Evropu
PROSINEC Umím srovnat život na zámku, ve městě a na vesnici po bitvě na Bílé Hoře
Znám charakteristické znaky baroka a vím, s jakým náboženstvím je spjato
Vím, kdo byl Jan Ámos Komenský a chápu význam jeho práce pro dnešní svět
LEDEN

Umím popsat změny v myšlení lidí v 18. století (OSVÍCENSTVÍ)
Vím, které hlavní změny přinesla českým zemím vláda Marie Terezie
Vím, co znamenají pojmy TOLERANCE a REFORMA (v souvislosti s Josefem II.)
Umím vysvětlit, co pro společnost znamenaly reformy Josefa II.

ÚNOR

Umím vysvětlit, jak souvisí VZDĚLANOST a SVOBODA lidí s pokrokem a úrovní společnosti
Umím jednoduše srovnat život na vesnici v 18. století se současnou vesnicí (21. století)
Umím popsat řemeslnou dílnu a manufakturu a vysvětlit rozdíly mezi nimi

BŘEZEN

Umím vyprávět o technickém pokroku v 2. polovině 18 století, znám jeho přínosy a zápory
Znám tyto vědce a jejich vynálezy: James Watt, F.J.Gerstner, J. Božek, P.Diviš, bratranci
Veverkové, J.Ressl
Umím vysvětlit pojmy FEUDALISMUS a KAPITALISMUS
Znám základní zeměpisné údaje ČR: pohoří, řeky, nížiny, vodní plochy, města
Rozlišuji kraje ČR na mapě a o každém umím něco říct

DUBEN

Umím popsat podrobněji náš Ústecký kraj
Znám základní údaje o hlavním městě Praze

KVĚTEN

Umím rozlišovat odvětví PRŮMYSLU, ZEMĚDĚLSTVÍ a SLUŽEB v ČR
Znám naše sousedící státy a základní informace o nich (měna, vlajka, jazyk, prezident,
zeměpisná nej a jiné zajímavosti)
Umím se zorientovat na mapě světa a Evropy, najít jednotlivé světadíly a státy Evropy
Vím, jak funguje Evropská Unie a chápu její význam pro život Evropanů i mezinárodní význam

ČERVEN

Vybral/a jsem si jeden evropský stát a zpracoval/a jsem prezentaci o životě v něm
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