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Měsíc

Probraná látka

Chápu pojem ČAS – minulost, přítomnost, budoucnost, dlouhé
dějinné úseky.
ZÁŘÍ
Znám sv. Václava a vím, proč je patronem českých zemí.
Jednoduše popíši život člověka v pravěku.
Seznámil jsem se s některými náboženstvími.
Seznámil jsem s pojmy NÁBOŽENSTVÍ a VÍRA.
ŘÍJEN
Seznámil jsem se se základními informace ze života starověkých
Egypťanů.
Chápu přínos antických států pro moderní Evropu.
LISTOPAD V místím muzeu získávám informace o prvních zmínkách a osídlení
na Roudnicku.
Srovnávám a hodnotím způsob života Keltů v Čechách.
PROSINEC Srovnávám a hodnotím způsob života Germánů v Čechách.
Vím, co to znamená "stěhování národů" v 6. století.
Srovnávám a hodnotím způsob života prvních Slovanů.
Znám některé staré české pověsti a jejich hrdiny.
LEDEN
Vytvořím přehled o dějinách Velkomoravské říše a významných
lidech té doby.
Vím, kdo byli Přemyslovci, tvořím si přehled o jejich vládě v Čechách.
Zjšťuji a hodnotím informace o životě lidí v raném středověku v
ÚNOR
Čechách.
Seznámil jsem se s činností archivu.
Vím, kdo byli Lucemburkové a znám jejich slavné panovníky.
BŘEZEN Umím vyprávět o Karlu IV.
Popíši život lidí ve středověku v Čechách.

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

Vím, kdo byli husité a proč došlo k husitským válkám.
Srovnávám historické slohy: románský, gotický a renesanční.
Chápu význam slov: republika, stát, země, kraj.
Umím stručně popsat polohu České republiky v Evropě a naše
sousedy.
Umím stručně popsat princip demokratického státu a orientuji se v
základním politickém uspořádání ČR (prezident, vláda, parlament,
obecní samospráva).
Rozlišuji různé druhy map.
Orientuji se na mapě, určím světové strany.
Chápu základní zeměpisné pojmy: krajina, nadmořská výška, pohoří,
nížina, …
Znám některá česká pohoří, nížiny a řeky a umím je najít na mapě.
Na mapě vyhledám své bydliště, svůj kraj. Zhodnotím přírodní
podmínky.
Srovnám a zhodnotím přírodní podmínky některých krajů v ČR.
Porovnávám přírodní podmínky v jiných krajích a zemích na základě
svých zkušeností z cest.
1/1

SebeHodnocení
hodnocení
učitele

