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Předmět: Z E M Ě P I S
Charakteristika předmětu:
Učivo lze rozdělit do několika učebních celků a to: vesmír, kartografie, fyzický zeměpis, sociální zeměpis a regionální zeměpis se zaměřením na makroregiony
a vazby mezi přírodní a socioekomickou sféru uvnitř regionu i vně. Probírané učivo má přímou vazbu na předměty jako je dějepis a biologie. 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 jsou studenti vedeni k samostatnosti na
základě společné debaty o úkolu a možnostech jeho řešení.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Zeměpis se učí v ročnících kvinta, sexta, septima, 1. A, 2. A, 3. A 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 vlastnímu národu 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 Matematika, Fyzika, Biologie, Ekologie, Dějepis, Společenské vědy, Filosofie, Občanské
dovednosti a Dějiny kultury.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
- Sociální komunikace
- Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Globalizační a rozvojové procesy
- Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
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-

Žijeme v Evropě

Environmentální výchova (EVV)
- Člověk a životní prostředí
Multikulturní výchova (MKV)
- Základní problémy sociokulturních rozdílů
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KVINTA, 1. A
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

VESMÍR, SLUNCE, SLUNEČNÍ SOUSTAVA,
PLANETY, HVĚZDY, POHYBY ZEMĚ

Žák:
 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a uvede F – Stavba látek, měření fyzikálních veličin
Bi – Země a život
další planety sluneční soustavy
 srovnává
podstatné
vlastnosti
Země
s ostatními tělesy sluneční soustavy
 zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a
organismů
 vysvětlí pojmy:galaxie, sluneční soustava,
komety, meteority

URČOVÁNÍ ZEMĚPISNÉ POLOHY, ČASOVÁ
PÁSMA NA ZEMI



GLÓBUS, MAPA, KARTOGRAFIE, ZDROJE DAT 









KRAJINNÁ SFÉRA A PRVKY PŘÍRODNÍ SFÉRY, 
JEDNOTLIVÉ SLOŽKY PŘÍRODY

definuje zeměpisnou polohu vybraných míst na EVV – Člověk a životní prostředí
Zemi a určí důsledky vyplývající z pohybů
Země s využitím mapy a globu
vysvětlí,
jaké
jsou
jednotlivé
druhy F – Měření fyzikálních veličin
kartografických děl, jejich výhody a nevýhody
popíše vznik map, jejich obsah a využití
určí druhy map (podle měřítka a obsahu)
ovládá základní geografickou a kartografickou
terminologii
umí z kartografických děl získat konkrétní
informace a zhodnotit situaci
ovládá praktické činnosti s mapami a plány:
nákres topografické mapy, zvládnutí orientace
v terénu pomocí buzoly a mapy, zpracování dat
pomocí metod tématické kartografie, výpočet
měřítka zhotovené mapy
vysvětlí pojmy: generalizace, vyjadřovací
prostředky tématické kartografie
orientuje se na atlasových a nástěnných
mapách,
ovládá
čtení
map,
činnosti
s vybranými obrazovými materiály, statistickými
podklady a vybranou literaturou
rozlišuje a charakterizuje složky přírodní sféry, EVV – Člověk a životní prostředí
jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost
Bi – Země a život
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LITOSFÉRA A ZVĚTRÁVÁNÍ



rozlišuje zásadní přírodní a společenské F – Stavba látek, počasí kolem nás
atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a
lokalizaci regionů světa



vysvětlí pohyby litosférických desek a důsledky EVV – Člověk a životní prostředí
těchto pohybů
lokalizuje endogenní aktivitu Země (sopečná
činnost, zemětřesení a vznik pohoří)
popíše vývoj a pohyb kontinentů jako důsledek
teorie kontinentálního driftu
identifikuje procesy a tvary povrchuje jako
výsledek různých typů eroze




ATMOSFÉRA






HYDROSFÉRA





pracuje
s
meteorologickými
prvky EVV – Člověk a životní prostředí
v jednotlivých podnebných a vegetačních EGS – Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
pásech, umí charakterizovat celkový oběh
atmosféry
vysvětlí příčiny a následky fungování
sezónních a trvalých tlakových útvarů
,umí je lokalizovat
na základě rozložení tlaku a teplot sestaví
jednoduchou předpověď počasí pro danou
oblast
charakterizuje pohyby mořské vody a jejich vliv EVV – Člověk a životní prostředí
EGS – Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
na pevninu
dokáže
hydrologicky
rozdělit
pevninu
s využitím termínů povodí, úmoří
chápe závislost polohy, způsobu vzniku částí
hydrosféry na pevnině na jejich vlastnostech
(vlastnosti jezer, režim řek)
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PEDOSFÉRA A BIOSFÉRA






ZEMĚPIS OBYVATELSTVA










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





dokáže popsat procesy vzniku jednotlivých typů
a druhů půd)
vysvětlí
podstatu
globálních
problémů
související s úbytkem půd
určí a lokalizuje výškovou a zeměpisnou
zonálnost
popř.
azonálnost
výskytu
vegetačních pásů
posoudí
vlivy
člověka
v jednotlivých
vegetačních pásech

EVV – Člověk a životní prostředí
EGS – Globální problémy, jejich příčiny a důsledky

vypočítá základní demografické charakteristiky
a posoudí jejich vliv na hospodářství a
vyspělost států či regionů na Zemi
vysvětlí důvody vzniku, fungování, typy a
význam sídel na úrovni regionu, státu,
kontinentů
posoudí, které přírodní podmínky ovlivňují
výskyt, funkce a typy lidských sídel
posoudí
prostorové
rozložení
světové
populace, její náboženskou, jazykovou a
rasovou strukturu, růst, pohyby a dynamiku
růstu a pohybů, zhodnotí na vybraných
příkladech mozaiku multikulturního světa
uvede příklady některých projevů globalizace,
porovná jejich klady a zápory
uvede některé globální problémy současnosti,
vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich
hlavní příčiny i možné důsledky pro život
lidstva
zpracuje statistickými materiály a podklady o
obyvatelstvu do tematické mapy

MKV – Základní problémy sociokulturních rozdílů

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

EGS – Žijeme v Evropě
EVV – Člověk a životní prostředí
D – Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace,
Kořeny evropské kultury
Bi – Původ a vývoj člověka, lidské rasy

zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce EVV – Člověk a životní prostředí
světového hospodářství, lokalizuje na mapách F – Jaderná energie, skupenství látek
hlavní světové surovinové a energetické zdroje
porovnává předpoklady a hlavní faktory pro
územní rozmístění hospodářských aktivit
zhodnotí hlavní charakter, funkci a rozmístění
světového zemědělství, rybolovu, lesního a
vodního hospodářství
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konkrétně zhodnotí význam, charakter a
rozmístění světové průmyslové výroby podle
odvětví, lokalizovat nejvýznamnější průmyslové
oblasti světa
charakterizuje význam a postavení dopravy ve
světě, určit hlavní světové dopravní cesty a
dopravní uzly, druhy dopravy, činitele ovlivňující
rozvoj dopravy a spojů
posoudí význam služeb v dnešním světě, určí
činitele ovlivňující rozmístění rekreace a
cestovního ruchu ve světě, vyhledat na
mapách nejvýznamnější oblasti cestovního
ruchu a rekreace v Evropě a mimo Evropu
zhodnotí význam a hlavní směry světového
trhu a mezinárodního obchodu pro další rozvoj
světového hospodářství
porovnává státy světa a mezinárodní integrace
států světa na základě podobných a odlišných
znaků
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SEXTA; 2. A
učivo

REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS
EVROPA, STÁTY BÝVALÉHO SSSR, ASIE

výstupy

Žák:
 dokáže zařadit státy do jednotlivých regionů,
najít jejich společné znaky
 zvládne upozornit na výrazné odlišnosti a na
základě toho vysvětlit podstatu potencionálních
či skutečných konfliktů
 uvede, které klimatogeografické činitele
považuje za podstatné pro podnebí a počasí
jednotlivých regionů, jaké další přírodní
podmínky mají vliv na typy a význam
zemědělství, těžbu nerostných surovin, výrobu
energie a strukturu hospodářství
 vysvětlí, jak se vzájemně ovlivňuje struktura
hospodářství a rozmístění obyvatel, umí
rozdělit území na jádrové a periferní oblasti
 dokáže zhodnotit vyspělost regionu za pomoci
vhodně zvolených kritérií
 dokáže nastínit budoucí rozvoj regionů za
současné situace, uvede, které faktory tento
proces urychlí či zpomalí

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

MKV – Základní problémy sociokulturních rozdílů
EVV – Člověk a životní prostředí
EGS – Žijeme v Evropě, Globalizační a rozvojové
procesy
Projekt
Poznáváme státy Evropy
Zeměpisně turistická expedice
Bi – rostlinné a živočišné druhy na Zemi, ochrana
přírody
D – Počátky lidské společnosti, Nejstarší civilizace,
Kořeny evropské kultury, světové války
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SEPTIMA; 3. A
učivo

REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS – AFRIKA, AUSTRÁLIE
A OCEÁNIE, ANGLOSASKÁ A LATINSKÁ
AMERIKA

POLÁRNÍ OBLASTI, SVĚTOVÝ OCEÁN
- regiony: Antarktida a Arktida
Tichý, Atlantský a Severní ledový oceán

výstupy

Žák:
 charakterizuje polohu, rozlohu, členitost
pobřeží, povrch, podnebí, charakter a
rozmístění vodstva, rostlinstva, živočišstva,
přírodních
zdrojů,
obyvatelstva
a
hospodářských aktivit na kontinentě
 charakterizuje historický a politický vývoj
jednotlivých regionů kontinentu
 popíše příčiny a následky aktuálních problémů,
vysvětlí, ve kterých oblastech se projevují
globální problémy a jaké mají následky
 dokáže srovnat regiony podle zeměpisných
kritérií, je schopen použít pojmy rozvojová
jádra a periferní zóny




průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

MKV – Základní problémy sociokulturních rozdílů
EVV – Člověk a životní prostředí
EGS – Globalizační a rozvojové procesy
D – Počátky lidské společnosti, nejstarší civilizace
Bi – rostlinné a živočišné druhy na Zemi, ochrana
přírody

dokáže vysvětlit zvláštní postavení oblastí EVV – Člověk a životní prostředí
z hlediska politického rozdělení světa, jejich
mimořádný význam pro tvorbu a ochranu
životního prostředí na Zemi
posoudí význam mezinárodní politické a
vědecké spolupráce při výzkumu a využívání
polárních oblastí

