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Očekávané výstupy Téma Učivo 

R
o

čn
ík

 

Počet 

hodin M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

 1 

 Úvod 
Úvodní hodina, seznámení 

s předmětem 

6. 

1 

zá
ří

 

 

  

Zhodnotí postavení 

Země ve vesmíru a 

srovnává podstatné 

vlastnosti Země 

s ostatními tělesy 

sluneční soustavy. 

Rozumí pojmům plane-

ta, hvězda, planetky, 

měsíce, meteorická 

tělesa, komety, galaxie. 

Orientuje se v přírodě 

podle slunce, vysvětlí 

délku trvání dnů a nocí 

na zemi a pravidelné 

střídání ročních období. 

Vysvětlí podstatu 

polárního dne a noci. 

Prokáže na konkrétních 

příkladech tvar planety 

Země, zhodnotí 

důsledky pohybů Země 

na život lidí a organismů 

Planeta Země 

 

Vesmír 

5 

RSP - zájem o 

předmět, 

soustředění, 

paměť, dovednosti 

pro kvalitní učení 

TMS - aktuální 

materiály, práce 

s internetem, 

diagramy, snímky 

z kosmu, knihy o 

vesmíru – samo-

statné zpracování 

referátu 

z vybraných 

encyklopedií 

 

 

Fy - Sluneční 

soustava, 

gravitace 

Ma - jednotky 

měření 

vzdáleností, 

porovnávání 

rozměrů 

Dě - vývoj 

poznání o 

tvaru Země, 

vývoj lidstva 

Př - roční 

období, život 

ve vesmíru 

Čj – 

vyjadřovací 

schopnosti, 

odborné 

výrazy, četba 

encyklopedií, 

sci–fi apod. 

 

Sluneční soustava, Slunce, Měsíc 

Země – tvar, rozměry, pohyby 
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R
o
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ěs
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Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

 2 

Používá globus k de-

monstraci rozmístění 

oceánů, kontinentů a 

základních tvarů 

zemského povrchu. 

Používá různé druhy 

plánů a map, různá 

měřítka, výškopis a 

polohopis. Prokáže 

aktivní znalost smluve-

ných značek, vrstevnic, 

výškových kót, nadmoř-

ské výšky. Používá 

atlas, zeměpisnou síť a 

určuje zeměpisnou 

polohu. Pochopí účel 

časových pásem pro 

určování času na zemi. 

Rozumí pojmům 

poledník, rovnoběžka, 

zeměpisná síť, obrat-

níky, datová mez. 

Používá s porozumě-

ním základní geogra-

fickou, topografickou a 

kartografickou 

terminologii. 

Globus a mapa 

Globus, mapy 

6. 8 

ří
je

n
  

RSP - dovednosti 

pro kvalitní učení, 

schopnost 

porozumění 

mapám, 

spolupráce v týmu 

KČ - mapy, jako 

zdroj informací, 

aktuální informace 

v časových pás- 

mech 

Ma - práce 

s měřítkem, 

převody 

jednotek 

délky, poměr, 

kruž-nice 

Vv - estetická 

stránka map, 

atlasů, 

zakreslování 

do sešitů 

Ov - režim dne                                      

Čj - správné 

názvosloví 

Poledníky, rovnoběžky, 

zeměpisná poloha 

Polohopis, výškopis, práce 

s mapami 

 

 

Čas na Zemi 
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 3 

Vysvětlí pojem krajinná 

sféra, rozpoznává souvislosti 

mezi jednotlivými složkami 

krajinné sféry. Přiměřeně 

hodnotí geografické objekty, 

jevy a procesy v krajinné 

sféře, jejich určité 

pravidelnosti, zákonitosti a 

odlišnosti, jejich vzájemnou 

souvislost a podmíněnost, 

rozezná hranice (bariéry) 

mezi podstatnými 

prostorovými složkami 

v krajině.  

Objasní stavbu zemského 

tělesa, dna oceánů. Posuzuje 

zemský povrch, 

s porozuměním pracuje 

s pojmy počasí, podnebí, 

meteorologické prvky, 

vymezí a vyhledá na mapách 

různé podnebné pásy a 

porovnává je, pozoruje sled 

počasí. Seznámí se 

s rozložením vody na zemi, 

dokáže pracovat na mapě se 

všemi souvisejícími pojmy.  

Obecný fyzický zeměpis 

Stavba Země 

 6. 8 

li
st

o
p
ad

  

RSP - zájem o 

předmět, schopnost 

porozumění učivu, 

soustředění 

EK - pochopení 

vlivu člověka na 

přírodu v průběhu 

rozvoje civilizace, 

pochopení vzniku a 

souvislostí mezi 

jednotlivými 

sférami 

ZPŽ - voda a život, 

význam vody pro 

člověka, ochrana 

čistoty vod, ovzduší, 

klimatické poměry, 

význam čistoty 

ovzduší půdy, jako 

zdroj výživy,ohro-

žení půd, rekulti-

vace ochrana bio-

logických druhů, 

čerpání přírodních 

zdrojů a 

hospodaření s nimi 

Ma – diagram-

my, grafika 

Dě - objevné 

cesty 

Př - vliv polo-

hy na život, 

ekologické 

katastrofy, 

využití 

přírodních 

zdrojů, 

endogenní, 

exogenní děje, 

horniny, 

nerosty, 

rozmanitost 

přírody 

Čj - četba, 

správné 

názvosloví 

Krajinná sféra  

Litosféra  

- pohyby litosférických desek 

- zemětřesení 

- sopečná činnost 
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 4 

Popíše složení půdy, 

půdní typy a druhy a 

jejich hospod. Využití, 

rozumí pojmům mateční 

hornina, humus a eroze 

půdy. Vysvětlí význam, 

využití a ochranu půdy, 

příčiny úbytku půdy na 

světě.  

Vymezí geografická 

šířková pásma na zemi, 

seznámí se s vlivy 

člověka na přírodní 

prostředí. Žák rozlišuje 

a porovnává složky a 

prvky přírodní sféry, 

jejich vzájemnou 

souvislost a 

podmíněnost, 

rozeznává, pojmenuje a 

klasifikuje tvary 

zemského povrchu. 

Porovná působení 

vnitřních a vnějších 

procesů v přírodní sféře 

a jejich vliv na přírodu a 

na lidskou společnost. 

Obecný fyzický zeměpis 

Litosféra  

- vznik pohoří 

- stavba dna oceánu 

- zvětrávání 

- opakování 

 6. 

6 

 p
ro

si
n
ec

 

KČ - aktuální 

obrázky, náčrtky, 

zhotovení 

obrázku, sdělení 

 

Atmosféra 

- počasí  

- proudění vzduchu 

v atmosféře 

- podnebí 

- podnebné pásy 

 

14 

le
d
en

 -
 ú

n
o
r 

  

Hydrosféra 

- oceány a moře 

- ledovce 

- podpovrchová voda 

- povrchová voda 

- pohyb vody na Zemi 
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R
o

čn
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ěs
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Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

 5 

Objasní uspořádání 

rostlinstva a živočišstva 

v závislosti na 

zeměpisné šířce a 

nadmořské výšce 

v jednotlivých 

přírodních oblastech 

země. 

Obecný fyzický zeměpis 

Pedosféra  

- půda a půdní činitelé 

- půdní druhy, půdní typy 

6. 

2 

ú
n
o
r 

EK - využívání 

přírodních zdrojů, 

vyčerpatelnost 

surovin, tropické 

deštné lesy, 

ohrožení životních 

podmínek špatným 

hospodařením, 

drancováním pří-

rody, plantáže 

Čj - aktuální 

četba, správné 

vyjadřování, 

odborné poj-

my 

Vo – šetření 

přírodních 

zdrojů 

Př – krajinné 

sféry, 

rozmístění 

fauny a flory, 

ekosystémy, 

rozmanitost 

života na Zemi 

Biosféra 

- základní podmínky života na 

Zemi 

- přírodní krajiny 8 

b
ře

ze
n

 

Život v oceánu, výškové stupně 

Určí geografickou 

polohu, charakterizuje 

rozlohu, přírodní, 

kulturní, společenské, 

politické a hospodářské 

poměry, zvláštnosti a 

podobnosti, potenciál a 

bariéry světadílů a 

oceánů, vybraných 

makroregionů světa a 

vybraných modelových 

států. 

                 Afrika 

Poloha 

10 

d
u
b
en

 -
 k

v
ět

en
 

Ma - grafy, 

diagramy, 

porovnávání 

informací 

 

Přírodní podmínky – povrch, 

vodstvo, podnebí 

Obyvatelstvo 

Hospodářství 

Oblasti Afriky 
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 6 

Zvažuje, jaké změny ve 

vybraných regionech 

světa nastaly, nastávají, 

mohou nastat a co je 

příčinou zásadních změn 

v nich. 

Zopakuje si probírané 

učivo, systematicky 

utřídí poznatky, vytvoří 

celkový náhled a názor 

na geografické učivo 

 

Austrálie a Oceánie 

Antarktida 

Poloha, přírodní podmínky 

6. 

4 

k
v
ět

en
 

VČP – rozdílné 

podmínky pro 

život 

v jednotlivých 

světadílech 

MK – specifika 

jiných kultur, 

vstřícný postoj 

k odlišnostem, 

spolupráce mezi 

národy, apartheid, 

diskriminace, 

xenofobie, zánik 

kolonií, pomoc při 

přírodních kata-

strofách, infekcích 

a epidemiích, 

vzdělávání dětí 

v Africe 

ES – styl života 

v jiných 

světadílech, 

mezikontinentální 

aktivity, turistika, 

sport 

Př - podmínky 

života 

v různých 

částech světa 

Ov – lidská 

práva, 

vzdělávání, 

mezilidské 

vztahy 

Čj- četba 

cestopisů, 

zpracování 

referátů, cizí 

slova, význam 

nových pojmů 

Dě - historie 

objevných 

cest, čeští 

cestovatelé  

Obyvatelstvo, hospodářství 

Oceánie, Antarktida 

Oceány 
Tichý oceán 

Indický oceán 2 

če
rv

en
 

 Opakování Souhrnné opakování 2 
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R
o
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ěs
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Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

 7 

 Úvod Úvodní hodina, opakování 

7. 

1 zá
ří

  

  

Určí geografickou polohu, 

charakterizuje rozlohu, 

přírodní, kulturní, 

společenské, politické a 

hospodářské poměry, 

zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry 

světadílů a oceánů, 

vybraných makroregionů 

světa a vybraných 

modelových států. Žák 

vytváří a využívá osobní 

myšlenková schémata a 

myšlenkové mapy pro 

orientaci v konkrétních 

regionech, pro prostorové 

vnímání a hodnocení míst, 

objektů, jevů a procesů 

v nich, pro vytváření 

postojů k okolnímu světu. 

Amerika 

Poloha 

6 

 

zá
ří

 -
 ř

íj
en

 

RSP - zájem o 

předmět, 

soustředění, 

paměť, dovednosti 

pro kvalitní učení 

KR - rozvoj 

tvořivosti, 

nápaditosti při 

zpracování 

samostatných 

úkolů 

OE - styl života 

v Evropě a 

v Americe, 

mezinárodní 

aktivity, turistika 

Čj – četba 

z cestopisů, 

reportáží 

Př – lidská 

populace, rasy 

a národy, bio-

sféra, 

zvláštnosti 

amerického 

světadílu 

Aj – správná 

výslovnost 

názvů, užívané 

fráze, 

pozdravy 

apod. 

Přírodní podmínky – povrch, 

vodstvo, podnebí 

Obyvatelstvo 

Hospodářství 

Severní Amerika 

Kanada 

8 

ří
je

n
 Spojené státy americké 

Zvažuje, jaké změny ve 

vybraných regionech světa 

nastaly, nastávají, mohou 

nastat a co je příčinou 

zásadních změn v nich. 

Střední Amerika 
EK - přírodní 

podmínky oblastí, 

využití lesa, 

tropické deštné lesy, 

globální význam pro 

celou Zemi 

Ch – využití 

nerostných 

surovin, 

doprava – 

znečištění 

výfuk.plyny 

Jižní Amerika 

Jihoamerické státy 
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předmětové 

vztahy 

 

 8 

  Shrnutí a opakování  

7. 

2 

li
st

o
p
ad

 

LA - hospodaření 

lidstva 

v jednotlivých 

regionech a ŽP, 

průmyslové 

aglomerace 

v USA, krajina 

dříve a dnes 

RSP - zájem o 

předmět, 

soustředění, 

paměť, dovednosti 

pro kvalitní učení 

VČP - podmínky 

pro život 

v oblastech světa 

KČ - kritický pří-

stup ke 

zpravodajství 

F – energetika, 

doprava 

Vz – život lidí 

v jiných 

světadílech 

Ov – lidská 

práva, vztahy 

mezi národy, 

státy, 

vzájemná 

pomoc, 

nebezpečí 

terorismu 

Ma – práce 

s číselnými 

údaji, 

diagramy 

grafy a 

porozumění  

 

Porovnává a hodnotí  

geografickou polohu, 

charakterizuje rozlohu, 

přírodní, kulturní, 

společenské, politické a 

hospodářské poměry, 

zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry 

světadílů a oceánů, 

vybraných 

makroregionů světa a 

vybraných modelových 

států. Zvažuje, jaké 

změny ve vybraných 

regionech světa nastaly, 

nastávají, mohou nastat 

a co je příčinou 

zásadních změn v nich. 

Oceány Atlantik, Severní ledový oceán 1 

Asie 

Poloha 

7 

li
st

o
p
ad

 -
 p

ro
si

n
ec

 

Přírodní podmínky – povrch, 

vodstvo, podnebí 

Obyvatelstvo 

Hospodářství 

Oblasti Asie 

2 

p
ro

si
n
ec

  

Asie – problémové oblasti 
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ěs
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předmětové 

vztahy 

 

 9 

Určí geografickou 

polohu, charakterizuje 

rozlohu, přírodní, 

kulturní, společenské, 

politické a hospodářské 

poměry, zvláštnosti a 

podobnosti, potenciál a 

bariéry světadílů a 

oceánů, vybraných 

makroregionů světa a 

vybraných modelových 

států. Zvažuje, jaké 

změny ve vybraných 

regionech světa nastaly, 

nastávají, mohou nastat 

a co je příčinou 

zásadních změn v nich 

Oblasti Asie 

Jihozápadní Asie 

7. 

2 

p
ro

si
n
ec

 -
 l

ed
en

 

EK - přírodní 

podmínky oblastí, 

tropické deštné 

lesy, velehorská 

turistika 

LA - hospodaření 

lidstva - těžba 

ropy, plantáže, 

intenzivní 

hospodářství, 

přírodní kata-

strofy a řešení je-

jich následků 

OE - styl života 

v Asii, cestování, 

rozvoj spolupráce, 

globalizace 

KČ - podstaty 

sdělení, využití 

obrazového 

materiálu, 

internetu, filmů, 

tisku 

Dě – historie 

objevných 

cest, 

osídlování 

Asie 

Kavkaz 

Jižní Asie 

 

 

 

6 

le
d
en

 

Dě – historie 

asijských 

regionů, cesty 

do Indie, Číny, 

Japonska 

Čj – cestopisy, 

reportáže, 

správné 

vyjadřování, 

po-jmenování, 

psaní cizích 

slov 

Ch – využití 

přírodních 

zdrojů v Asii 

F – energetika 

Jihovýchodní Asie 

 

 

 

Východní Asie 

Čína, Japonsko 

Centrální Asie 

6 

ú
n
o
r Severní Asie - Sibiř 

Asie – ekologické problémy 

Shrnutí a opakování 
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 10 

Určí geografickou 

polohu, charakterizuje 

rozlohu, přírodní, 

kulturní, společenské, 

politické a hospodářské 

poměry, zvláštnosti a 

podobnosti, potenciál a 

bariéry světadílů a 

oceánů, vybraných 

makroregionů světa a 

vybraných modelových 

států. Zvažuje, jaké 

změny ve vybraných 

regionech světa nastaly, 

nastávají, mohou nastat 

a co je příčinou 

zásadních změn v nich 

Evropa 

Poloha 

 

 

 

 

7. 8 

b
ře

ze
n

 

LA - v zemích 

Evropy –pozitivní 

(negativní) 

příklady - Severní 

E., hospodaření 

s odpady v zemích 

EU, ochrana 

památek, turistika, 

sport a ŽP, zákony 

v EU 

ES - zkušenosti 

z turistiky po E., 

tradice evropských 

národů, sousedské 

vztahy, vztahy 

v zemích EU 

OE - evropská 

krajina, historické 

památky, moderní 

stavby, smysl 

turistiky a 

poznávání života 

ostatních  

obyvatel E. 

Př – specifika 

lidské 

populace, rasy 

a národy, 

biosféra, 

přírodní zdroje 

pro obživu 

obyvatelstva, 

suroviny pro 

průmysl 

Ma – práce 

s číselnými 

údaji, 

diagramy, 

grafy a 

porozumění 

grafice 

Vo – světová 

náboženství, 

lidská práva, 

terorismus, 

přírodní 

katastrofy, 

války, infekční 

nemoci a pod 

 

Přírodní podmínky – povrch, 

vodstvo, podnebí 

 

 

 

Obyvatelstvo 

 

 

 

 

Hospodářství 

 

 

 

 

EU 

Oblasti  Evropy 

 

Politické a hospodářské rozdělení 
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 11 

Poznává a přiměřeně 

hodnotí  polohu, 

charakterizuje rozlohu, 

přírodní, kulturní, 

společenské, politické a 

hospodářské poměry, 

zvláštnosti a podobnosti, 

potenciál a bariéry 

světadílů a oceánů, 

vybraných 

makroregionů světa a 

vybraných modelových 

států. 

Oblasti Evropy 

Východní Evropa 

 

 

7. 16 

d
u
b
en

  
- 

k
v
ět

en
 

PD - formy vlády, 

demokracie, 

diktatura, 

anarchie, lidská 

práva a svobody, 

problematika 

terorismu 

MV - tolerance a 

spolupráce bez 

ohledu na nebo-

ženskou, sociální, 

etnickou a kulturní 

příslušnost – 

pojem kultura, 

tradice, identita, 

národnost – vztahy 

mezi národy a 

kulturami 

Dě – nejstarší 

osídlení, vznik 

prvních států, 

měst, 

průmyslová 

revoluce, 

centra 

vzdělanosti, 

přechod ke 

spolupráci 

v EU. 

Čj, Aj – 

správná 

výslovnost, 

základy 

konverzace 

v cizích 

jazycích, 

pozdravy, 

význam cizích 

slov 

M – 

porozumění 

číselným 

údajů 

Státy východní Evropy 

Rusko 

 

Severní Evropa 

 

Státy severní Evropy 

Jižní Evropa 

 

Státy jižní Evropy 

Jihovýchodní Evropa 

Státy jihovýchodní Evropy 

Západní Evropa 

 

Státy západní Evropy 

Střední Evropa 

Státy střední Evropy 
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 12 

Zvažuje, jaké změny ve 

vybraných regionech 

světa nastaly, nastávají, 

mohou nastat a co je 

příčinou zásadních změn 

v nich. 

Evropa dnes 

Práce s tabulkami a grafy 

 

 

 

7. 5 

če
rv

en
 

TMS - práce 

s tiskem, 

literaturou, 

internetem, 

fotografiemi – 

zpracování pro 

výuku, referáty, 

zprávy na 

nástěnky, na PC 

Ma – 

diagramům, 

grafům, 

výpočet 

hustoty 

osídlení apod. 

Vo – listina 

práv a svobod, 

vztahy mezi 

národy, spolu-

práce při 

katastrofách, 

spolupráce ve 

zdravotnictví, 

vědě, 

vzdělávání 

Fy – 

energetická síť 

Evropy, 

integrovaná 

doprava 

Problémy evropské integrace 

 

 

Shrnutí a opakování 
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 13 

Hodnotí a porovnává na 

přiměřené úrovni 

polohu, přírodní 

poměry, přírodní zdroje, 

lidský a hospodářský 

potenciál České 

republiky v evropském a 

světovém kontextu. 

Chápe aktuální otázky 

životního prostředí na 

území ČR.  Žák uvádí 

příklady účasti a 

působnosti ČR ve 

světových 

mezinárodních a 

nadnárodních 

institucích, organizacích 

a integracích států. 

Přírodní podmínky 

ČR - poloha 

8. 

1 zá
ří

 EK - stav přírody, 

ochrana, 

předpoklad 

vývoje, rezervace, 

národní parky, 

ochrana přírody 

v okolní krajině 

LA - ochrana 

vody, půdy, 

hospodaření 

s odpady, změny 

v krajině dříve a 

dnes, ochrana 

přírody 

OE - poloha ČR 

na mapě Evropy, 

světa, orientace na 

naše sousedy, 

zážitky z cestování 

KČ - rozeznání 

informativní 

složky sdělení od 

reklamní, aktuální 

informace a 

materiály z tisku, 

internetu,  

Př – 

geologická 

stavba, 

ochrana pří-

rody 

Ma – rozloha, 

hustota 

osídlení, 

porovnávání 

Fy – 

atmosférické 

prvky 

Inf – využití 

internetu, 

programy pro 

zeměpis ČR 

 

Přírodní podmínky – povrch, 

horopisné celky 

    4 

zá
ří

 –
  

      

zá
ří

 -
 ř

íj
en

 

       

ří
je

n
 

Podnebí 

 

Vodstvo – řeky, jezera, přehrady 

 

Znečišťování vod a ovzduší  

 

Klimatické změny,  

ochrana a využití vod 

 

Půdy 

3 

ří
je

n
  

Rostlinstvo a živočišstvo 

Ochrana přírody 

 

 

Chráněná území 
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 14 

Hodnotí lidský a 

hospodářský potenciál 

ČR v evropském a 

světovém kontextu. 

Obyvatelstvo a sídla 

Pohyb obyvatelstva 

 

 

 

8. 4 

li
st

o
p
ad

 

KD - kulturní 

tradice národa, 

historie osídlování 

a života lidí na 

našem území, 

soužití s ostatními 

etniky v ČR 

EP - rovnocennost 

kultur a etnik, 

národnostní 

menšiny v ČR, 

další etnika a 

vzájemné soužití, 

projevy rasové 

nesnášenlivosti a 

možnosti jejich 

rozpoznání 

JE - kořeny 

evropské 

civilizace, 

mezníky historie, 

vzájemné vztahy 

mezi národy, 

význam cestování 

Čj – význam 

českého 

jazyka, nářečí, 

správné 

vyjadřování 

Ma – výpočet 

hustoty 

obyvatel 

Dě – historie 

osídlení, vznik 

měst, 

urbanizace 

Složení obyvatelstva 

 

 

 

Sídla 

 

 

 

Správní členění ČR 
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 15 

Hodnotí údaje o 

rozmístění hlavních 

hospodářských aktivit 

v ČR – průmysl, 

zemědělství, doprava a 

spoje, služby 

obyvatelstvu, rekreace a 

cestovní ruch, zahranič-

ní obchod. 

Hospodářství 

Vývoj hospodářství 

 

 

 

8. 

    5 

 

 

p
ro

si
n
ec

 -
 l

ed
en

 

LA – vliv 

hospodářství na 

životní prostředí – 

těžba 

(obnovitelné, 

neobnovitelné 

zdroje), průmysl a 

jeho vztahy 

k ochraně přírody, 

hospodaření 

s odpady, 

rekultivace, 

doprava a její vliv 

na ŽP, problém 

globalizace světa, 

zemědělské 

využití krajiny, 

pohled do historie, 

cestování, ochrana 

kulturních 

památek a přírody 

Ch – využití 

nerostných 

surovin, 

petrochemie 

Dě – historie 

průmyslového 

rozvoje 

Fy – 

energetika, 

typy elektráren 

Př – fosilní 

paliva, 

suroviny pro 

průmysl, 

produkty 

rostlinné a 

živočišné 

výroby 

Průmyslová odvětví, energetika 

 

 

 

Zemědělství  

– chov hospodářských zvířat, 

pěstování plodin 

 

 

Služby a doprava 
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 16 

Lokalizuje na mapách 

jednotlivé kraje ČR, hlavní 

jádrové a periferní oblasti 

z hlediska osídlení a 

hospodářských aktivit. 

Určí a vyhledá na mapách 

nejvýznamnější sídelní 

střediska jednotlivých 

krajů ČR.  

Vymezí a lokalizuje místní 

oblast podle bydliště nebo 

školy. Hodnotí na 

přiměřené úrovni přírodní, 

hospodářské a kulturní 

poměry místního regionu, 

možnosti dalšího rozvoje, 

přiměřeně analyzuje vazby 

místního regionu k vyšším 

územním celkům, ovládá  

základy topografie a 

orientace v terénu, 

aplikuje v terénu praktické 

postupy při pozorování, 

zobrazování 

a hodnocení krajiny. 

 Kraje ČR 

Praha 

8. 15 

le
d
en

  
- 

k
v
ět

en
 

IV - reklama, 

zdroje informací, 

aktuality z našeho 

regionu, z ČR 

JE - postavení 

hospodářství 

v rámci EU, láska 

k vlasti, turistika 

RSP - dovednosti 

kvalitního učení, 

zvládání řešení 

úkolů 

TMS - samostatné 

zpracování pod-

kladů získaných 

z tisku, internetu 

aktuální obrázky, 

filmy, četba, 

shromažďování 

dokumentace 

k regionům 

VČP – 

hospodářské 

aktivity v našem 

regionu 

Dě – historie 

regionů 

Ch – průmysl 

regionů 

Čj – 

významné 

osobnosti 

literatury, 

historie, 

politiky, 

regiony 

v literatuře 

Ma – 

zpracování 

dat, statistika 

Př – krajina 

z hlediska 

přírodopisu 

Středočeský kraj  

Jihočeský kraj 

Západní Čechy – Plzeňský a 

Karlovarský kraj 

Severní Čechy – Ústecký a 

Liberecký kraj 

Východní Čechy – Pardubický a 

Královéhradecký kraj, Vysočina 

Jižní Morava – Jihomoravský a 

Zlínský kraj 

Střední a Severní Morava – 

Olomoucký a Moravskoslezský 

kraj 
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 17 

Lokalizuje na mapách 

jednotlivé kraje ČR, hlavní 

jádrové a periferní oblasti 

z hlediska osídlení a 

hospodářských aktivit. Určí a 

vyhledá na mapách 

nejvýznamnější sídelní 

střediska jednotlivých krajů 

ČR.  

Vymezí a lokalizuje místní 

oblast podle bydliště nebo 

školy, hodnotí na přiměřené 

úrovni přírodní, hospodářské 

a kulturní poměry místního 

regionu, možnosti dalšího 

rozvoje, přiměřeně analyzuje 

vazby místního regionu 

k vyšším územním celkům, 

ovládá základy topografie a 

orientace v terénu, aplikuje 

v terénu praktické postupy 

při pozorování, zobrazování 

a hodnocení krajiny. Vytváří 

a využívá osobní myšlenková 

(mentální) schémata a 

myšlenkové mapy pro 

orientaci v konkrétních 

regionech, pro prostorové 

vnímání a hodnocení míst, 

objektů, jevů a procesů 

v nich, pro vytváření postojů 

k okolnímu světu.  

Kraje ČR 

Základní data a charakter 

místního regionu 

8. 
4 

 

k
v
ět

en
 -

 č
er

v
en

 

IV - reklama, 

zdroje informací, 

aktuality z našeho 

regionu, z ČR 

JE - postavení 

hospodářství 

v rámci EU, láska 

k vlasti, turistika 

RSP - dovednosti 

kvalitního učení, 

zvládání řešení 

úkolů 

TMS - samostatné 

zpracování pod-

kladů získaných 

z tisku, internetu 

aktuální obrázky, 

filmy, četba, 

shromažďování 

dokumentace 

k regionům 

VČP – 

hospodářské 

aktivity v našem 

regionu 

 

Kladno – historie a současnost 

Závěrečné shrnutí a opakování 
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 18 

Žák organizuje a 

přiměřeně hodnotí 

geografické informace a 

zdroje dat z dostupných 

kartografických 

produktů a elaborátů, 

z grafů, diagramů, 

statistických a dalších 

informačních zdrojů. 

Posoudí na přiměřené 

úrovni prostorovou 

organizaci světové 

populace, její rozložení, 

strukturu, růst, pohyby a 

dynamiku růstu a 

pohybů, zhodnotí na 

vybraných příkladech 

mozaiku 

multikulturního světa. 

Posoudí, jak přírodní 

podmínky souvisí 

s funkcí lidského sídla, 

pojmenuje obecné 

základní geografické 

znaky sídel. 

 

Obyvatelstvo 

 

Přirozený pohyb obyvatelstva 

9. 

 

 

5 

zá
ří

 -
 ř

íj
en

 

RSP - zájem o 

předmět, 

soustředění, 

dovednosti pro 

kvalitní studium 

KR - rozvoj 

tvořivosti, 

nápaditosti při 

zpracování 

samostatných 

úkolů 

významu zákonů 

KČ - rozeznání 

důležitých 

informací, 

samostatné 

získávání a 

zpracování pod-

kladů 

LV - historie, 

identita, 

národnost, tradice 

a kultura různých 

etnik 

PD - pochopení 

Čj – správné 

vyjadřování, 

význam výuky 

cizím jazykům 

četba  

Dě- nejstarší 

stopy 

osídlování, 

světová 

náboženství 

život 

Ma – hustota 

osídlení, čtení 

grafů 

Vo – lidská 

práva  

Vz– rozdílné 

podmínky pro 

život 

v různých 

částech světa 

Př – lidské 

rasy, obživa 

Migrace 

Struktura obyvatelstva 

- národnostní 

- náboženská 

- věková 
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 19 

Srovná státy podle 

geografických kritérií a podle 

společenských a hospodářských 

kritérií, pojmenuje a ukáže na 

mapě největší a nejlidnatější 

státy světa, vysvětlí rozdíly mezi 

základními formami státního 

zřízení a uvede příklady, 

vysvětlí rozdíly mezi totalitním 

a demokratickým vládním 

systémem, popíše vývoj 

kolonialismu ve světě, důsledek 

kolonialismu v současnosti, 

ukáže na mapě ohniska 

ozbrojených konfliktů, zhodnotí 

význam mezinárodních 

organizací. Rozlišuje zásadní 

přírodní a společenské atributy 

jako kritéria pro vymezení, 

ohraničení a lokalizaci regionů 

světa. Lokalizuje na mapách 

světadíly, oceány a 

makroregiony světa podle 

zvolených kritérií, srovnává 

jejich postavení, rozvojová jádra 

a periferní zóny. Porovnává státy 

světa a zájmové integrace na 

základě podobných a odlišných 

znaků. Lokalizuje na mapách 
jednotlivých světadílů hlavní 

aktuální geopolitické změny 

a politické problémy 

v konkrétních světových 

regionech. 

Sídla 

Město a venkov 

9. 

 

3 ří
je

n
 

LA - vliv těžby na 

krajinu, vliv 

dopravy na ŽP 

řešení problémů 

souvisejících 

s průmyslem, 

zemědělstvím, 

dopravou, 

s turistikou, spor-

tem – pozitivní, 

negativní příklady 

ze světa 

OO - vlastní 

zodpovědnost při 

řešení problémů 

názory a postoje 

v budoucím životě  

TMS – 

shromažďování 

potřebných 

informací, 

internet, kritické 

vyhodnocování, 

grafické 

zpracování, 

aktualizace 

 

Dě – vývoj 

politické mapy 

světa, 

kolonializmus 

Vo – 

mezinárodní 

spolupráce, 

humanitární 

pomoc 

Př – doprava a 

zdraví lidí, 

ochrana bio-

sféry, 

ekologické 

myšlení a 

chování 

Vv – estetické 

cítění 

Vývoj a struktura sídel 

Politický zeměpis 

Státy a jejich seskupení 

6 

li
st

o
p
ad

 -
 p

ro
si

n
ec

 

Vývoj politické mapy světa 

Politické a vojenské organizace 



Příloha č. 23  ZEMĚPIS                                      

Očekávané výstupy Téma Učivo 

R
o

čn
ík

 

Počet 

hodin M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy 

 

 20 

Zhodnotí přiměřeně 

strukturu, složky a 

funkce světového 

hospodářství, lokalizuje 

na mapách hlavní 

světové surovinové a 

energetické zdroje. 

Porovnává předpoklady 

a hlavní faktory pro 

územní rozmístění 

hospodářských aktivit. 

Posoudí, jak přírodní 

podmínky souvisí 

s funkcí lidského sídla, 

pojmenuje obecné 

základní geografické 

znaky sídel. 

Světové hospodářství 

 

Vývoj světového hospodářství,  

Sektorová a odvětvová struktura 

9. 

2 

  

le
d
en

 

LA - vliv těžby na 

krajinu, vliv 

dopravy na – 

pozitivní, 

negativní příklady 

ze světa 

OO - vlastní 

zodpovědnost při 

řešení problémů 

názory a postoje 

v budoucím živo-

tě, formulování 

názorů, 

argumentace 

TMS – 

shromažďování 

potřebných 

informací, 

internet, kritické 

vyhodnocování, 

grafické 

zpracování, 

aktualizace 

Fy – zdroje 

energie, typy 

elektráren, 

turbíny, 

jaderná reakce 

Ch – výrobní 

technologie 

Dě – 

průmyslová 

revoluce, 

historie těžby 

Vo – 

mezinárodní 

spolu-práce, 

šetření 

surovinami 

Př – doprava a 

zdraví lidí, 

ekologické 

myšlení a 

chování 

Ukazatele hospodářského vývoje 

Jádrové a periferní oblasti 
2 

Zemědělství – rostlinná a 

živočišná výroba 

7 

 

Těžba nerostných surovin, 

obnovitelné a neobnovitelné 

zdroje energie 

Ú
n
o
r 

- 
b
ře

ze
n

 

Průmysl 
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Zhodnotí přiměřeně 

strukturu, složky a 

funkce světového 

hospodářství, lokalizuje 

na mapách hlavní 

světové surovinové a 

energetické zdroje. 

Porovnává předpoklady 

a hlavní faktory pro 

územní rozmístění 

hospodářských aktivit 

Světové hospodářství 

Doprava 

 

 

 

9. 

4 

 

 

LA - vliv těžby na 

krajinu, vliv 

dopravy na – 

pozitivní, 

negativní příklady 

ze světa 

OO - vlastní 

zodpovědnost při 

řešení problémů 

názory a postoje 

v budoucím živo-

tě, formulování 

názorů, 

argumentace 

TMS – 

shromažďování 

potřebných 

informací, 

internet, kritické 

vyhodnocování, 

grafické 

zpracování, 

aktualizace 

Fy – zdroje 

energie, typy 

elektráren, 

turbíny, 

jaderná reakce 

Ch – výrobní 

technologie 

Dě – 

průmyslová 

revoluce, 

historie těžby 

Vo – 

mezinárodní 

spolu-práce, 

šetření 

surovinami 

Př – doprava a 

zdraví lidí, 

ekologické 

myšlení a 

chování 

Služby a cestovní ruch 

b
ře

ze
n
 -

 d
u

b
en

 Propojenost světového 

hospodářství 

 

 

 

 

 

Hospodářská  seskupení 
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Porovnává různé krajiny 

jako součást pevninské 

části krajinné sféry, 

rozlišuje na konkrétních 

př. specifické znaky a 

funkce krajin. Uvádí 

konkrétní př. přírodních 

a kulturních krajinných 

složek a prvků, 

prostorové rozmístění 

hlavních ekosystémů 

(biomů). Uvádí na 

vybraných příkladech 

závažné důsledky a 

rizika přírodních a 

společenských vlivů na 

životní prostředí. 

uplatňuje v praxi zásady 

bezpečného pohybu a 

pobytu v krajině, 

uplatňuje v modelových 

situacích zásady 

bezpečného chování a 

jednání při 

mimořádných 

událostech. 

Krajina a životní 

prostředí 

 

 

Globální změny životního 

prostředí 

a 

přírodní katastrofy 

 

Typy krajin 

9. 4 

k
v

ět
en

 

LA - vztah 

k prostředí, kde 

žijeme, VČP – 

problematika 

odpadů, aktuální 

ekologická situace 

v regionu 

OE - globální 

chápání životního 

prostředí 

TMS – 

shromažďování a 

vyhodnocování 

informací, 

obrazový materiál, 

fotografování, 

zápisky 

z cestování, vlastní 

tvorba mediálních 

sdělení- zpráva 

z cest 

Př – život 

v přírodní, 

kulturní kraji-

ně, degradace, 

devastace, 

zdraví lidí, 

ekologické 

katastrofy, 

skleníkový 

efekt, kyselé 

deště 

Fy – rozvoj 

techniky a její 

vliv na životní 

prostředí 

Dě – obchod 

mezi zeměmi, 

objevné cesty  

Druhová rozmanitost, trvale 

udržitelný rozvoj, ochrana 

přírody 

Globální změny prostředí 

Přírodní katastrofy - povodně, 

svahové procesy, tropické 

cyklony, tsunami, zemětřesení, 

sopečná činnost 
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Má představu o 

nejnovějších trendech 

zpracování a prezentace 

geografických 

informací, vysvětlí 

princip GPS  

Zeměpis v praxi 
Geografické informační systémy, 

GPS 

9. 

2 

če
rv

en
 

 

Inf – využití 

GIS 

 Opakování 
Závěrečné opakování a shrnutí 

učiva 
1  

 

 

 


