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Předmět: Z E M Ě P I S
Charakteristika předmětu:
Výuka zeměpisu navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a vlastivědu. Učivo lze rozdělit do několika učebních celků a to: vesmír, kartografie, fyzický
zeměpis, sociální zeměpis a regionální zeměpis se zaměřením na Evropu a Česko. Probírané učivo má přímou vazbu na předměty jako je dějepis a
přírodopis. Vyjma regionální problematiky dominuje společensko-politicko-hospodářská složka učiva nad učivem o přírodních systémech. Mezi životními
kompetencemi v předmětu zeměpis jednoznačně převládá řešení problémů, tedy schopnost žáka identifikovat problém, vyhledat k němu informace z různých
zdrojů, navrhnout více řešení, vybrat funkční řešení a snažit se ho zrealizovat. Ve vyučovacích hodinách zeměpisu upevňujeme komunikaci a spolupráci.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Zeměpis se učí ve všech ročnících (prima, sekunda, tercie, kvarta) s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Žáci se nedělí do skupin. Předmět náleží do vzdělávací oblasti
Člověk a příroda.

Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 vede žáka k vytvoření všeobecného přehledu o geografii světa na základě poznatků z regionálního zeměpisu
 klade důraz na pozitivní motivaci, používá vhodné učební pomůcky a audiovizuální techniku, předkládá žáku dostatek informačních zdrojů z učebnic a
pracovních textů
 vede žáka k používání kartografických děl jako prostředku k čerpání dostupných informací a praktické orientace v terénu
 směřuje žáka k samostatnému zpracovávání a vyhodnocování informací z grafů, statistik a dalších zdrojů informací a jejich interpretace
 vede žáka k pochopení vlivu historického vývoje regionů na jejich současné postavení a problémy
 vede žáka k uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů
 vede žáka k rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů tvořících rámec
každodenního života
 vede žáka k úctě k národnostní příslušnosti i k jiným národům a etnikům, k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem či zvláštnostem lidí, skupin
různých společenství
 vede žáka k získávání orientace o aktuálním dění v ČR, EU a ve světě
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V Geografii se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům Biologie, Dějepis a Fyzika.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Rozvoj schopností poznávání
- Sebepoznání a sebepojetí
- Seberegulace a sebeorganizace
- Kreativita
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
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-

Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika

Environmentální výchova (EVV)
- Vztah člověka k prostředí
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Základní podmínky života
- Ekosystémy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
Multikulturní výchova (MKV)
- Lidské vztahy
- Etnický původ
- Multikulturalita
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PRIMA
učivo

výstupy

VESMÍR, SLUNCE, SLUNEČNÍ SOUSTAVA, Žák:
PLANETY, HVĚZDY, POHYBY ZEMĚ
 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a
Sluneční soustavě
 charakterizuje planetu jako typ vesmírného
tělesa
 popíše s využitím pojmů polární noc a den,
pásmový
čas,
ekliptika,
slunovrat,
rovnodennost, časové pásmo, datová hranice
důsledky pohybu Země
URČOVÁNÍ ZEMĚPISNÉ POLOHY




GLÓBUS, MAPA, KARTOGRAFIE, ZDROJE DAT








KRAJINNÁ SFÉRA A PRVKY PŘÍRODNÍ SFÉRY






průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

EVV – Základní podmínky života, Vztah člověka
k prostředí
F – Stavba látek, měření fyzikálních veličin
Bi – Země a život

definuje zeměpisné souřadnice a jejich EVV – Vztah člověka k prostředí
vlastnosti, orientuje se na mapě i v terénu
podle světových stran
určí zeměpisnou polohu vybraných míst na
Zemi s využitím mapy a globu
F – Měření fyzikálních veličin
vysvětlí rozdíl mezi globem a mapou
zařadí mapu podle různých kritérií
použije s porozuměním základní geografickou
a kartografickou terminologii
získá geografické informace z kartografických
děl
ovládá praktickou činnost s mapami a plány:
orientace
mapy,
výpočty
skutečných
vzdáleností podle měřítka map a plánů, obsah
map, značkový klíč.
vysvětlí pojmy: měřítko, kartografie, výškopis
a polohopis, vrstevnice, GPS
rozlišuje složky přírodní sféry, jejich vzájemnou
souvislost a podmíněnost
zařadí prvky krajiny do jednotlivých sfér
rozlišují pojmy přírodní krajina a krajina
ovlivněná člověkem
vysvětlí podstatu problémů a ohrožení, které

EVV – Ekosystémy, Vztah
Základní podmínky života

člověka

Bi – Země a život
F – Stavba látek, počasí kolem nás

k prostředí,
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lidem a živým organismům přináší poškození
jednotlivých sfér
CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH
KRAJINNÝCH SFÉR
LITOSFÉRA A ZVĚTRÁVÁNÍ
ATMOSFÉRA
HYDROSFÉRA
PEDOSFÉRA
BIOSFÉRA













POLÁRNÍ OBLASTI, SVĚTOVÝ OCEÁN

- REGIONY: ANTARKTIDA A ARKTIDA
TICHÝ, ATLANTSKÝ A SEVERNÍ LEDOVÝ 
OCEÁN

vysvětlí rozdíly mezi působením pohybu EVV – Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, Základní podmínky života, Ekosystémy,
litosférických desek a zvětráváním
rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary Vztah člověka k prostředí
zemského povrchu
pracuje s porozuměním s pojmy: počasí,
podnebí, meteorologické prvky, celkový oběh
vzduchu v atmosféře, podnebí, podnebné pásy
na Zemi, oběh vody v atmosféře
na základě předložených charakteristik dokáže
sestavit jednoduchou předpověď počasí
dokáže rozdělit a vysvětlit funkci jednotlivých
prvků sladké a slané vody
představí složky hydrosféry jako zvětrávací
činitele
rozdělí pevninu na úmoří, povodí a určit
bezodtokou oblast
objasní uspořádání rostlinstva a živočišstva v
závislosti na zeměpisné šířce a nadmořské
výšce
rozlišuje pojmy půdní druh a půdní typ, vysvětlí
jejich zemědělské využití
vysvětlí proces vzniku půdy, eroze a úbytek
půd, význam a ochrana půd
k vegetačním pásům přiřadí nejrozšířenější
druh a typ půdy
vysvětlí význam polárních oblastí a oceánů pro EVV – Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, Vztah člověka k prostředí, Ekosystémy,
tvorbu a ochranu životního prostředí na Zemi
vysvětlí hospodářské využití oceánů, stav a Základní podmínky života
problémy životního prostředí oceánů

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Poznáváme své okolí – uličníky, audioměsta, pracovní listy, databáze fotografií
 Příprava prezentací a referátů – využití všech materiálů vytvořených v rámci projektu HSND a databáze fotografií
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SEKUNDA
učivo

AMERIKA
- Angloamerika
- Latinská Amerika
EVROPA
- regiony: jižní, západní, střední, severní a
jihovýchodní Evropa
STÁTY BÝVALÉHO SSSR
- regiony: východní Evropa a Zakavkazsko,
evropské a asijské Rusko

výstupy

Žák:
 s využitím mapy dokáže popsat polohu,
rozlohu
kontinentu,
členitost
pobřeží,
charakterizovat povrch, podnebí, charakter a
rozmístění vodstva, rostlinstva, živočišstva,
přírodních zdrojů, obyvatelstva a jeho
hospodářských aktivit
 umí rozdělit kontinent na regiony a najít jejich
společné znaky
 s využitím mapy popíše významné oblasti
koncentrace obyvatelstva, zemědělské a
průmyslové oblasti
 na základě historického vývoje ve 20. století a
polohy dokáže popsat důležité faktory, které
ovlivňují vyspělost jednotlivých regionů
 vysvětlí příčinu problémů, se kterými se
jednotlivé regiony potýkají, a jejich následky

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

MKV – Lidské vztahy, Etnický původ,
Multikulturalita
EVV – Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, Vztah člověka k prostředí Ekosystémy,
Základní podmínky života
EGS – Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme
Evropu a svět, Jsme Evropané
Projekt
Poznáváme státy Evropy
Bi – rostlinné a živočišné druhy na Zemi, ochrana
přírody
D – Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace,
Kořeny evropské kultury
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TERCIE
učivo

ASIE
- regiony:
východní

jihozápadní,

jižní,

AFRIKA
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE

ZEMĚPIS OBYVATELSTVA

výstupy

jihovýchodní

Žák:
a  charakterizuje polohu, rozlohu, členitost
pobřeží, povrch, podnebí, charakter a
rozmístění vodstva, rostlinstva, živočišstva,
přírodních
zdrojů,
obyvatelstva
a
hospodářských aktivit na kontinentu
 rozdělí kontinent na regiony a najít jejich
společné znaky
 s využitím mapy popíše významné oblasti
koncentrace obyvatelstva, zemědělské a
průmyslové oblasti
 na základě historického vývoje ve 20. století a
polohy dokáže popsat důležité faktory, které
ovlivňují vyspělost jednotlivých regionů
 vysvětlí příčinu problémů, se kterými se
jednotlivé regiony potýkají, a jejich následky
 vysvětlí pojmy: velký tygr, malí tygři, státy
BRIC, státy OPEC
 s využitím pojmů dokáže určit strukturu
hospodářství těchto států
 na příkladu Číny a Japonska charakterizuje
současnou a budoucí hospodářskou velmoc
 na příkladu Číny a Indie vysvětlí pojmy
demografická revoluce, věková pyramida, vliv
demografie na hospodářský růst
 popíše členění Austrálie a Oceánie




orientuje se v počtu a rozmístění lidí na Zemi,
v údajích o růstu počtu obyvatel světa, o
základních migračních proudech na Zemi
s využitím tematického atlasu popíše rozložení
lidských ras, jazykových rodin a náboženství
na Zemi
vysvětlí funkci a rozmístění lidských sídel,
rozlišuje pojmy aglomerace, megalopole,

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

MKV – Lidské
Multikulturalita

vztahy,

Etnický

původ,

EVV – Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, Vztah člověka k prostředí Ekosystémy,
Základní podmínky života
Bi – rostlinné a živočišné druhy na Zemi, ochrana
přírody
D – Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace,
Kořeny evropské kultury

MKV – Kulturní diferenciace, Lidské vztahy, Etnický
původ, Multikulturalita
EGS – Objevujeme Evropu a svět
EVV – Lidské
prostředí

aktivity

a

problémy

životního
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ZEMĚPIS SVĚTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
- zeměpis zemědělství
- zeměpis průmyslu
- zeměpis dopravy









D – Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace,
konurbace
uvede příklady některých projevů globalizace, Kořeny evropské kultury
porovná jejich klady a zápory
uvede některé globální problémy současnosti, Bi – Původ a vývoj člověka, lidské rasy
vysvětlí příčiny a následky problémů, vyjádří
svůj osobní názor na míru jejich nebezpečnosti
rozdělí hospodářství na jednotlivé sektory, EVV – Lidské aktivity a problémy životního
vysvětlí, kdy se které sektory nejrychleji prostředí, Základní podmínky života, Ekosystémy
rozvíjely
vysvětlí, jaké přírodní a společenské faktory F – Jaderná energie, skupenství látek
ovlivňují strukturu hospodářství
dokáže charakterizovat vyspělý a rozvojový
stát s využitím struktury hospodářství
v závislosti na přírodních a společenských
podmínkách
dokáže
lokalizovat
oblasti
významné pro zemědělství, rybolovu, lesní a
vodní hospodářství, průmyslové výroby podle
odvětví, těžby nerostných surovin, výroby
energie, služeb, rekreace a cestovního ruchu
rozumí vlivu hospodářské integrace na
hospodářský rozvoj státu
charakterizuje význam a postavení dopravy ve
světě, určí hlavní světové dopravní cesty a
dopravní uzly, druhy dopravy, činitele ovlivňující
rozvoj dopravy a spojů
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KVARTA


učivo

Česká Republika
- poloha a přírodní poměry

Česká republika
- obyvatelstvo a sídla

Žák:
 charakterizuje zeměpisnou polohu a rozlohu
území České republiky v kontextu Evropy a
střední Evropy
 rozdělí
ČR
podle
hydrologického
a
geomorfologického členění
 popíše faktory, které ovlivňují podnebí ČR
 na základě práce s aktuální meteorologickou
mapou
dokáže
odvodit
jednoduchou
předpověď počasí
 popíše jednotlivé vegetační pásy a typy půd
 charakterizuje ochranu přírody ČR
 charakterizuje dobré a špatné podmínky pro
zemědělství




Česká republika
- hospodářství





Česká Republika
- kraje

výstupy





průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

ENV – Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, Základní podmínky života, Ekosystémy
Projekty
Poznáváme státy Evropy
Zeměpisně turistická expedice
Česká cestománie
D – Vznik Československa
CH, F – pokrok dosažený za války
Bi – ekologie, ochrana přírody

MUV – Kulturní diferenciace, Lidské vztahy, Etnický
popíše vývoj počtu obyvatel ve státě
určí události, které vývoj počtu obyvatel původ
ovlivnily
lokalizuje hlavní jádrové a periferní oblasti EVV – Ekosystémy
z hlediska osídlení
EVV – Lidské aktivity a problémy životního
okomentuje strukturu hospodářství ČR
zhodnotí polohu, přírodní poměry, přírodní prostředí, Základní podmínky života, Ekosystémy
zdroje, lidský a hospodářský potenciál ČR
v evropském a světovém kontextu
charakterizovat hlavní přírodní a kulturní
předpoklady
jednotlivých
oblastí
České
republiky pro domácí i zahraniční cestovní ruch
a rekreaci
zařadí kraje geomorfologicky a hydrologicky
lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR a
hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska
osídlení a hospodářských aktivit
vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle

ENV – Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a
problémy životního prostředí, Základní podmínky
života, Ekosystémy
EGS – Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané
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bydliště nebo školy, charakterizuje přírodní,
sídelní, hospodářské, kulturní a ekologické
poměry tohoto území
UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Oblasti České republiky – uličníky, audioměsta, pracovní listy, databáze fotografií
 Příprava prezentací a referátů – využití všech materiálů vytvořených v rámci projektu HSND a databáze fotografií

