Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 6.
Výstup

Učivo

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

- žák je schopen systémově zhodnotit pozici Země ve
Vesmíru, zná její základní parametry (tvar, velikost,
pohyby aj.)

Země a Vesmír

fyzika, matematika

- žák je schopen podle příslušných map řešit tyto
situace:
- najít dosud neznámý zeměpisný útvar v atlase
- vypočítat vzdušnou vzdálenost mezi dvěma body
- určit polohu jakéhokoli bodu na Zemi
- určit čas kdekoli na světě
- zorientovat se podle mapy v prostoru

Atlas, glóbus a mapa
- práce s mapou, rejstřík
- měřítko mapy
- vzdušná vzdálenost
- zeměpisné souřadnice
- čas na Zemi
- orientace na mapě

fyzika, matematika
OSV

- žák vnímá provázanost jednotlivých složek krajinné
sféry

Krajinná sféra
- litosféra
- atmosféra
- hydrosféra
- pedosféra
- biosféra

fyzika, přírodopis, chemie
EV

- v základních rysech (poloha, rozloha, povrch,
podnebí, vodstvo, obyvatelstvo, hospodářství aj.) žák
podá komplexní charakteristiku daného území
(světadílu, oceánu, státu apod.)

Světadíly a oceány
- obecný přehled
- Austrálie a Oceánie
- Tichý oceán
- Indický oceán
- Antarktida

dějepis, občanská výchova,
přírodopis, fyzika, anglický jazyk
MKV, EGS, EV, VDO

Poznámky

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 7.
Výstup

Učivo

- v základních rysech (poloha, rozloha, povrch,
Světadíly a oceány
podnebí, vodstvo, obyvatelsktvo, hospodářství aj.) žák
podá komplexní charakteristiku daného území
Afrika
(světadílu, oceánu, státu apod.)
- Severní Afrika
- Střední Afrika
- Jižní Afrika
- dokáže na mapě lokalizovat významné geografické
pojmy, se kterými se seznámí
Amerika
- Severní Amerika
- Střední Amerika
- vyhledá na mapách vybrané modelové státy, hlavní a - Jižní Amerika
významná města
Atlantský oceán
- vyhledá na mapách významné oblasti cestovního
ruchu v jednotlivých státech
Severní ledový oceán
- charakterizuje globální problémy jednotlivých
světadílů

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
přírodopis, dějepis, chemie, občanská
výchova, fyzika, matematika,
anglický jazyk
VDO, OSV, EV, MDV, EGS, MKV

Poznámky
V rámci
každého
významného
státu je
zařazena
problematika
politiky,
ekonomiky,
obyvatelstva a
mezinárodních
organizací z
celosvětového
pohledu.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 8.
Výstup
- v základních rysech (poloha, rozloha, povrch,
podnebí, vodstvo, obyvatelstvo, hospodářství aj.) žák
podá komplexní charakteristiku daného území
(světadílu, státu, regoinu světadílu apod.)

Učivo
Světadíly a oceány
Asie
- Východní Asie
- Jižní Asie

- dokáže na mapě lokalizovat významné geografické
pojmy, se kterými se seznámí

- Jihovýchodní Asie
- Střední Asie

- vyhledá na mapách vybrané modelové státy, hlavní a - Jihozápadní Asie
významná města
Evropa
- vyhledá na mapách významné oblasti cestovního
ruchu v jednotlivých státech

- Jižní Evropa
- Západní Evropa
- Severní Evropa

- charakterizuje globální problémy jednotlivých
světadílů

- Jihovýchodní Evropa
- Východní Evropa

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

Poznámky

přírodopis, dějepis, chemie, občanská V rámci
výchova, fyzika, matematika,
každého
anglický jazyk
významného
státu je
VDO, OSV, EV, MDV, EGS, MKV zařazena
problematika
politiky,
ekonomiky,
obyvatelstva a
mezinárodních
organizací z
celosvětového
pohledu.

Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 9.
Výstup
- v základních rysech (poloha, rozloha, povrch,
podnebí, vodstvo, obyvatelsktvo, hospodářství aj.) žák
podá komplexní charakteristiku jednotlivých států,
popř. jejich částí
- poznatky je schopen aplikovat na mapě a v praxi

- žák je schopen v širokém spektru vnímat a hodnotit
pozici ČR v současné Evropě a ve světě vůbec
- na základě podrobnějšího studia vnímá specifika
jednotlivých krajů a oblastí ČR
- je schopen základní orientace ve své vlasti a nejvíce
ve svém kraji

Učivo
Střední Evropa
- Německo
- Švýcarsko
- Lichtenštejnsko
- Rakousko
- Maďarsko
- Polsko
- Slovensko
Česká republika
- základní charakteristika
- přírodní poměry (povrch,
podnebí,vodstvo, půdy, rostlinstvo,
živočišstvo, ochrana životního
prostředí)
- oblasti a kraje ČR:
Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy
dějepis, občanská výchova,
přírodopis, fyzika, německý jazyk
EGS, EV, MKV, VDO, OSV, MDV

občanská výchova, dějepis,
přírodopis, chemie, fyzika, český
jazyk
EGS, EV, MKV, VDO, OSV, MDV

Poznámky
V rámci každého
významného státu
je zařazena
problematika
politiky,
ekonomiky,
obyvatelstva a
mezinárodních
organizací z
celosvětového
pohledu.

V rámci
každého kraje
je zařazena
problematika
sídel,
obyvatelskta,
politiky,
hospodářství,aj.

