VzdČlávací oblast :
Vyuþovací pĜedmČt:

ýlovČk a pĜíroda
ZemČpis a Regionální a politický zemČpis

Charakteristika pĜedmČtu
VzdČlávací obsah:
Základem vzdČlávacího obsahu pĜedmČtu ZemČpis je vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru ZemČpis pro 2. stupeĖ ze vzdČlávací
oblasti ýlovČk a pĜíroda.
Základem vzdČlávacího obsahu pĜedmČtu Regionální a politický zemČpis je vzdČlávací obsah vzdČlávacího oboru ZemČpis pro
2. stupeĖ ze vzdČlávací oblasti ýlovČk a pĜíroda a þást vzdČlávacího obsahu vzdČlávacího oboru Výchova k obþanství ze
vzdČlávací oblasti ýlovČk a spoleþnost.
Vyuþovací pĜedmČty ZemČpis a Regionální a politický zemČpis umožĖují žákovi poznávat procesy probíhající v pĜírodČ, jejich
pĜíþiny a dĤsledky, závislost þlovČka na pĜírodČ a vlivy þlovČka na stav životního prostĜedí. KromČ pĜírodovČdného charakteru má
zemČpis i význam spoleþenský. Žák zde poznává také kulturní, spoleþenské, hospodáĜské a politické zvláštnosti rĤzných regionĤ
svČta, uþí se respektu k jiným kulturám. Proto byla do tohoto pĜedmČtu integrována þást vzdČlávacího obsahu vzdČlávacího oboru
Výchova k obþanství. Téma Mezinárodní vztahy a globální svČt je zaĜazeno do 8. roþníku pĜedmČtu Regionální a politický
zemČpis.
ýasová dotace:
ZemČpis
6. roþník – 2 hodiny
7. roþník – 2 hodiny
8. roþník – 0 hodin
9. roþník – 2 hodiny

Regionální a politický zemČpis
6. roþník – 0 hodin
7. roþník – 0 hodin
8. roþník – 2 hodiny
9. roþník – 0 hodin

Organizace výuky:
Výuka probíhá formou dvouhodinového bloku jednou týdnČ pĜevážnČ v odborné uþebnČ.
ěád uþebny zemČpisu je souþástí vybavení uþebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.
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Výchovné a vzdČlávací strategie pro rozvoj kompetencí žákĤ
(všichni vyuþující pĜi své práci využívají spoleþné strategie –viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto spoleþné
strategie dále konkrétnČ rozvíjejí pro pĜedmČt ZemČpis a Regionální a politický zemČpis):
KLÍýOVÉ KOMPETENCE

VÝCHOVNÉ A VZDċLÁVACÍ STRATEGIE

KOMPETENCE K UýENÍ
- pĜi písemném i ústním projevu správnČ využívá
geografické pojmy
- pracuje s informacemi, interpretuje získané informace
- provádí samostatná pozorování a mČĜení, vyvozuje
závČry, dává jevy do souvislostí

-

-

-

KOMPETENCE K ěEŠENÍ PROBLÉMģ
- samostatnČ nebo ve spolupráci s ostatními ovČĜuje
získané znalosti v praxi
- formuluje pĜesnČ a jasnČ problém, navrhuje postup jeho
Ĝešení
- vyhledává informace k Ĝešení problémĤ
- využívá matematických postupĤ
- studuje problém jako celek, je si vČdom provázanosti
zemČpisu s dalšími pĜedmČty (matematika, fyzika,
pĜírodopis…)
- používá osvojené metody Ĝešení geografických problémĤ
i v dalších oblastech (je-li to pro danou oblast vhodné a
možné)
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-

zadáváme úkoly, pĜi kterých je žák nucen pracovat
samostatnČ i ve skupinách, zpracovávat a prezentovat
výsledky své práce
uþíme žáky vyhledávat informace z rĤzných zdrojĤ
(internet, uþebnice, atlasy, encyklopedie..), zpracovávat
je, posuzovat jejich objektivitu, vyvozovat závČry
umožĖujeme
žákovi
samostatnČ
pozorovat
a
experimentovat, plánovat a organizovat realizaci úkolu

zadáváme problémové úkoly, které umožĖují využití
získaných poznatkĤ
uþíme žáky postupu Ĝešení problémĤ
dáváme prostor pro nápady žákĤ, které se vztahují
k Ĝešení zadaného problému
umožĖujeme pĜístup k rĤzným zdrojĤm informací
zaĜazujeme úkoly, pĜi kterých žáci musí využívat
poznatky jiných oborĤ
vedeme žáky k aplikaci geografických poznatkĤ v praxi
sledujeme, zda žáci Ĝešení problému zvládají, v pĜípadČ
týmové spolupráce dohlížíme na efektivitu práce

Školní vzdČlávací program

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
- je schopen výstižného a souvislého písemného i ústního
projevu
- obhajuje svĤj názor logickými argumenty
- využívá informaþní a komunikaþní prostĜedky a
technologie
- aktivnČ pracuje s rĤznými typy textĤ a obrazových
záznamĤ (tabulky, grafy, mapy…), interpretuje takto
získané informace

-

-

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
- pracuje v týmu, pĜebírá zodpovČdnost za svČĜenou práci,
kriticky ji hodnotí
- dodržuje pravidla stanovená pro týmovou práci
- pomáhá ostatním þlenĤm týmu, vytváĜí pozitivní
atmosféru ve skupinČ
- dodržuje pravidla diskuse, respektuje rĤzná stanoviska,
objektivnČ hodnotí

-

KOMPETENCE OBýANSKÉ
- na základČ získaných znalostí respektuje a chápe jiné
kultury, vnímá možnosti obohacení kultury vlastní
- rozumí pĜírodním zákonitostem, chápe možné narušení
ekosystémĤ vlastním neuváženým zásahem, seznamuje
se se zásadami ekologického chování
- zná zákonitosti pĜírodních procesĤ, pĜi situacích
ohrožujících život þlovČka je schopen poskytnout pomoc
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uþíme žáky vyjadĜovat své myšlenky pĜesnČ a v logickém
sledu, jak v ústní, tak i v písemné formČ
klademe dĤraz na „kulturní úroveĖ“ mluveného i
písemného projevu
vedeme žáky k vyjádĜení vlastního názoru opĜeného o
logické argumenty, poskytujeme prostor pro obhajobu
názoru
uþíme žáky pĜijímat názory druhých
vedeme žáky ke správné komunikaci i prostĜednictvím
dalších komunikaþních prostĜedkĤ – napĜ. email
volíme takové formy práce, které vyžadují od žákĤ
vzájemnou kooperaci
uþíme vytváĜet pravidla pĜi práci v týmu
vedeme žáky k pĜijetí odpovČdnosti za výsledek celé
skupiny
volíme rĤznorodou skladbu skupin, která žáky nutí
k zamyšlení nad kvalitami þlenĤ týmu, vhodnému
rozdČlení práce vzhledem k možnostem þlenĤ a
vzájemnému respektu
seznamujeme žáky s odlišnými kulturami
upozorĖujeme na odlišné zpĤsoby chování v jiné kultuĜe a
vysvČtlujeme pĜíþiny
vedeme k úctČ a respektu vĤþi jiným kulturám
vedeme k uvČdomČní si a pĜijetí odpovČdnosti za své
chování vĤþi životnímu prostĜedí
uþíme, jak se chovat v mimoĜádných situacích, jak
pĜedvídat jejich vývoj a v rámci svých možností pomáhat

Školní vzdČlávací program

KOMPETENCE PRACOVNÍ
- správnČ a bezpeþnČ používá vybavení uþebny a školní
pomĤcky
- dodržuje pĜedepsané pracovní postupy

-

seznamujeme žáky se zásadami práce v uþebnČ a
používání školních pomĤcek
vyžadujeme dodržování stanovených zásad a dohlížíme
na nČ
vedeme žáky k pĜenesení získaných pracovních návykĤ
do praktického života

PrĤĜezová témata
1. Osobnostní a sociální výchova
1.1. Rozvoj schopností poznávání – žáci pĜi výuce a práci s geografickými materiály procviþují schopnost smyslového
vnímání, pozornosti a soustĜedČní, dovednost zapamatování, osvojují si rĤzné styly uþení
1.2. Sebeorganizace – pĜi práci ve skupinČ a samostatné práci se uþí organizovat a správnČ využívat svĤj þas, plánovat splnČní
úkolu v krocích a kontrolovat jeho splnČní
1.3. Mezilidské vztahy – pĜi jednání ve tĜídČ je žák veden k dodržování zásad slušného jednání, prokazování respektu ostatním,
pomáhá slabším spolužákĤm
1.4. Komunikace – žák je veden k osvojení schopnosti naslouchat ostatním, dodržovat pravidla komunikace
1.5. Kooperace – pĜi práci ve skupinČ se žák stĜetává s jinými názory na Ĝešení, hledá kompromisy, pĜebírá odpovČdnost za
výsledek skupiny
2. Výchova demokratického obþana
2.1. Obþan, obþanská spoleþnost a stát – fungování demokratického systému, respekt k minoritám
2.2. Formy participace obþanĤ v politickém životČ – význam voleb v demokratické spoleþnosti, volební systémy
2.3. Principy demokracie jako formy vlády a zpĤsobu rozhodování – postavení obþana v demokracii a diktatuĜe, možnosti
fungování anarchie
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3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
3.1. Objevujeme Evropu a svČt – ýR jako souþást Evropy, evropské krajiny, pozice Evropy v ostatním svČtČ, Evropská unie
jako nadnárodní organizace, její fungování a postavení ýR v ní
3.2. Jsme Evropané - ýR a Evropa na kĜesĢanském civilizaþním základu, národnostní, náboženské a ekonomické problémy
v EvropČ, pozice a možnosti obþana ýR v Evropské unii
4. Multikulturní výchova
4.1. Kulturní diference – základy naší kultury (kdo jsme a odkud pocházíme), jiná etnika, se kterými žijeme, jejich pĤvod,
zvláštnosti, možnosti obohacení naší kultury, pĜíþiny problémĤ pramenících z etnické rĤznorodosti v ýR, v EvropČ i ve svČtČ
4.2. Etnický pĤvod – základní informace o rĤzných etnický skupinách žijících v ýR
5. Enviromentální výchova
5.1. Ekosystémy – rozmístČní ekosystémĤ na Zemi, jejich fungování, zásahy þlovČka, význam zachování ekosystémĤ a
druhové pestrosti pro život a rovnováhu na Zemi
5.2. Základní podmínky života – pĜíþiny a stav zneþištČní životního prostĜedí v ýR i ve svČtČ, význam zachování funkþnosti
jednotlivých složek krajinné sféry (napĜ. eroze pĤdy x pĤda jako zdroj obživy), pĜírodní zdroje – využití, vyþerpatelnost, vliv
na životní prostĜedí
5.3. Lidské aktivity a problémy životního prostĜedí – dopady þinnosti þlovČka na životní prostĜedí, ochrana pĜírody – historie u
nás a ve svČtČ, chránČná území v ýR, zakotvení ochrany pĜírody v právním Ĝádu ýR
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VzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu ZemČpis
6. a 7. roþník

Tématické okruhy: MAPA - OBRAZ ZEMċ
PLANETA ZEMċ
Výstupy z RVP: žák
1. Organizuje a pĜimČĜenČ hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktĤ, statistických a
dalších informaþních zdrojĤ.
2. Používá s porozumČním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii.
3. Zhodnotí postavení ZemČ ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti ZemČ s ostatními tČlesy sluneþní soustavy.
4. Prokáže na konkrétních pĜíkladech tvar planety ZemČ, zhodnotí dĤsledky pohybĤ ZemČ na život lidí a organismĤ.

Školní výstup
-

-

-

vysvČtlí, co znázorĖuje mapa, jaké je
její využití. Umí vytvoĜit jednoduchou
mapu
získání základních dovedností práce
s mapou (orientuje mapy v terénu,
vypoþítá vzdálenosti, þte z mapy
podá vlastními slovy dĤkazy o kulatosti
ZemČ
ovládá urþení zemČpisné polohy a
rozumí souvisejícím pojmĤm
(poledníky, rovnobČžky, zem. šíĜka,
délka…). Rozliší na mapČ a globu
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Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata

ýasové zaĜazení
uþiva:
6. roþník
záĜí - prosinec

Mapa – obraz ZemČ
Práce s mapou
Tvar a rozmČry ZemČ
Urþování zemČpisné polohy

Pohyby ZemČ – otáþení kolem
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Školní výstup
-

-

jednotlivé polokoule
vysvČtlí dĤsledky otáþení ZemČ kolem
osy a obČhu kolem Slunce, chápe
existenci þasových pásem a umí urþit
þas v rĤzných zem. délkách
vyjmenuje souþásti sluneþní soustavy,
popíše postavení ZemČ ve vesmíru
má základní znalosti o MČsíci, vysvČtlí
zatmČní MČsíce a slapové jevy
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Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata

osy, obČh kolem Slunce
ZemČ jako souþást vesmíru
MČsíc
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Tématický okruh: PěÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMċ
Výstupy z RVP:
1. PĜimČĜenČ hodnotí geografické informace a zdroje dat z grafĤ, diagramĤ a dalších informaþních zdrojĤ.
2. PĜimČĜenČ hodnotí geografické objekty, jevy a procesy v krajinné sféĜe, jejich urþité pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti,
jejich vzájemnou souvislost a podmínČnost, rozeznává hranice mezi podstatnými prostorovými složkami v krajinČ.
3. Rozlišuje a porovnává složky a prvky pĜírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmínČnost, rozeznává, pojmenuje a
klasifikuje tvary zemského povrchu.
4. Porovnává pĤsobení vnitĜních a vnČjších procesĤ v pĜírodní sféĜe a jejich vliv na pĜírodu a lidskou spoleþnost.

Školní výstup
-

-

-

-

-

vyjmenuje jednotlivé þásti, chápe
souvislost s dalšími jevy (zemČtĜesení,
sopeþná þinnost)
vysvČtlit pĜíþiny pohybu litosferických
desek, vzniku a zániku zemské kĤry,
vzniku pohoĜí a sopeþné þinnosti
dokáže urþit typ krajiny v závislosti na
nadmoĜské výšce a výškových
rozdílech v krajinČ
umí správnČ používat základní
hydrologické pojmy, vlastními slovy
vysvČtlí obČh vody v pĜírodČ, chápe
význam vody pro život na Zemi,
porovnává jednotlivé zásoby vody na
Zemi
vyjmenuje složky atmosféry
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Uþivo
Stavba ZemČ
Pohyby litosferických desek a
jejich dĤsledky

Poznámky

PrĤĜezová témata

ýasové zaĜazení
uþiva:
6. roþník
leden - duben

ýlenČní povrchu podle
výškových rozdílĤ a nadmoĜské
výšky
Voda na Zemi ( zásoby vody
v oceánech a moĜích, vodstvo
na pevninČ)
Atmosféra
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Školní výstup
-

-

-

-

rozumí základním pojmĤm
z klimatologie a meteorologie, vysvČtlí,
co udávají meteorologické prvky
vysvČtlí pojem podnebí a podnebný
pás, vymezí je na mapČ
vysvČtlí, co je to pĤda a jak vzniká,
rozliší pĤdní druh a pĤdní typ, podle
pĤdních horizontĤ urþí hlavní pĤdní
typy mírného pásu
vysvČtlí závislost rozšíĜení pĜírodních
krajin (vegetaþních pásĤ) na pĜírodních
podmínkách, vyjmenuje jednotlivé
pĜírodní krajiny na Zemi, charakterizuje
je, ukáže na mapČ a zaĜadí do
podnebného pásu. Je schopen uvést
pĜíklady hospodáĜského využití, chápe
nutnost ochrany narušených oblastí
zná zásady bezpeþného chování za
mimoĜádných situací
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Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata

Poþasí a jeho pĜedpovČć
Podnebí a podnebné pásy
Pedosféra

Polární kraje
Tundra
Jehliþnaté a listnaté lesy
Stepi
Subtropické rostlinstvo
PouštČ
Savany
Tropické pralesy
Výškové vegetaþní stupnČ
MimoĜádné situace (povodnČ,
zemČtĜesení, požáry)
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Environmentální výchova
5.1
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Tématický okruh: ZEMċPIS SVċTADÍLģ A OCEÁNģ
Výstupy z RVP:
1. Rozlišuje zásadní pĜírodní a spoleþenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraniþení a lokalizaci regionĤ svČta.
2. Lokalizuje na mapách svČtadíly, oceány a makroregiony svČta podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová
jádra a periferní zóny.
3. Porovnává a pĜimČĜenČ hodnotí polohu, rozlohu, pĜírodní, kulturní, spoleþenské, politické a hospodáĜské pomČry, zvláštnosti
podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých svČtadílĤ, oceánĤ a vybraných makroregionĤ svČta a vybraných modelových
státĤ.
4. Zvažuje, jaké zmČny ve vybraných regionech svČta nastaly, nastávají a mohou nastat a co je pĜíþinou zásadních zmČn
v nich.
5. VytváĜí a využívá osobní myšlenková schémata a myšlenkové mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové
vnímání a hodnocení míst, objektĤ, jevĤ a procesĤ v nich, pro vytváĜení postojĤ k okolnímu svČtu.
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Austrálie, Oceánie, Antarktida

Školní výstup
-

-

-

-

-

-

rozlišuje pojmy kontinent a svČtadíl,
dokáže je navzájem porovnávat podle
rozlohy
popíše polohu Austrálie na Zemi
(polokoule, sousední oceány),
porovná velikost Austrálie s ostatními
svČtadíly, zná významné ostrovy,moĜe
atd., umí je ukázat na mapČ
podle mapy popíše povrch a vodstvo
svČtadílu, významné celky a Ĝeky
zvládne zakreslit do slepé mapy,
vysvČtlí rozmanitost podnebí na
kontinentu – teplotní pásy, vliv
nadmoĜské výšky
je schopen vyjmenovat vegetaþní pásy
v Austrálii a popsat život v nich,
vysvČtlí závislost rozšíĜení pĜírodních
krajin na podnebí a nadmoĜské výšce.
Uvede pĜíklady hospodáĜského využití
pĜírodních krajin, dokáže uvést dĤvody
pro ochranu vzácných ekosystémĤ
popíše rasové složení australského
obyvatelstva, vysvČtlí pĜíþiny
pĜítomnosti bČlochĤ a postavení
pĤvodních obyvatel
vysvČtlí rozdíl mezi Austrálií a
Australským svazem, dokáže posoudit
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Uþivo
Pevniny a oceány
Poloha, rozloha a þlenitost
Austrálie

Poznámky

PrĤĜezová témata

ýasové zaĜazení
uþiva:
6. roþník
kvČten - þerven

Povrch, podnebí a vodstvo

Rostlinstvo a živoþišstvo

Objevování a obyvatelstvo
Austrálie
Australský svaz
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Školní vzdČlávací program

Školní výstup
-

-

hospodáĜskou vyspČlost státu, zná
významná mČsta
vymezí oblast Oceánie na mapČ,
vysvČtlí vznik a pĤvod ostrovĤ. U
Havajských ostrovĤ a Nového Zélandu
zná hl. mČsto.
urþí polohu Antarktidy na Zemi
(polokoule, sousední svČtadíly a
oceány), porovná velikost svČtadílu
s ostatními, popíše životní podmínky
na AntarktidČ, zdĤvodní význam
zákazu hosp. využití Antarktidy
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Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata

Tichý oceán a Oceánie
Život v AntarktidČ

577

Školní vzdČlávací program

Afrika, Amerika, Asie

Školní výstup
-

viz. Austrálie

-

-

vyjmenuje rasy žijící v Africe, urþí jejich
rozmístČní v oblastech Afriky, vysvČtlí
pĜíþiny a dĤsledky migrace
zná významné africké státy, umí urþit
jejich polohu v rámci svČtadílu,
vystihne znaky typické pro jednotlivé
oblasti

-

viz. Austrálie

-

-

-

vyjmenuje rasy žijící v Americe, urþí
jejich rozmístČní v oblastech Ameriky,
vysvČtlí pĜíþiny tohoto rozmístČní a
rasového složení
charakterizuje jednotlivé regiony USA,
využívá tématických map, dokáže
posoudit hospodáĜskou vyspČlost
zemČ a její význam v celosvČtové
politice
zdĤvodní nerovnomČrné rozmístČní
obyvatel, vysvČtlí souþasné složení
obyvatelstva Kanady (dĤsledek –
úĜední jazyky), posoudí hospodáĜskou
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Uþivo

Poloha, rozloha a þlenitost
Afriky
Povrch, podnebí a vodstvo
Rostlinstvo a živoþišstvo
Obyvatelé Afriky – rasy, národy,
migrace a hlad jako globální
problém, konflikty
Oblasti Afriky – severní arabská,
tropická, jižní
Poloha, rozloha a þlenitost
Ameriky
Povrch, podnebí a vodstvo
Rostlinstvo a živoþišstvo
Obyvatelstvo Ameriky

Poznámky

ýasové zaĜazení
uþiva:
7. roþník
záĜí – listopad

PrĤĜezová témata

ýasové zaĜazení
uþiva:
7. roþník
prosinec – únor

USA

Kanada
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Školní výstup

Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata

úroveĖ a možnosti prĤmyslu (práce
s tématickou mapou), vysvČtlí vztah
mezi Kanadou a Velkou Británií
StĜedoamerické regiony
-

-

vymezí stĜedoamerické regiony, chápe
jeho historický vývoj, porovná hosp.
vyspČlost státĤ a možnosti jejich pĜíjmĤ
vymezí jihoamerické regiony na
základČ pĜírodních a hospodáĜských
pomČrĤ, urþí vyspČlé státy porovnává
podmínky života v J. a S. Americe

-

viz. Austrálie

-

vyjmenuje rasy žijící v Asii a vymezí
jimi obývané regiony, vysvČtlí
rozmístČní obyvatel na kontinentu
s vazbou na pĜírodní pomČry a porovná
s osídlením ve starovČku, objasní
pĜíþiny pĜelidnČní nČkterých regionĤ,
rozlišuje jednotlivá náboženství a
chápe s tím související zpĤsob chování
obyvatel regionĤ, vnímá rozdílnou
hosp. vyspČlost jednotlivých zemí
je schopen vymezit na mapČ asijské
regiony na základČ jejich polohy,
orientuje se na politické mapČ Asie a
podle ní zaĜazuje do regionĤ jednotlivé
státy

-
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Jihoamerický region

Poloha, rozloha a þlenitost Asie
Povrch, podnebí a vodstvo
Rostlinstvo a živoþišstvo
0byvatelstvo Asie

ýasové zaĜazení
uþiva:
7. roþník
bĜezen - þerven

RozdČlení Asie

Blízký východ
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Školní výstup
-

-

-

-

-

vymezí region na mapČ, zná státy,
které region zahrnuje a vybraná hl.
mČsta (platí u všech dalších regionĤ),
charakterizuje spoleþnČ i rozdílné
znaky regionu (napĜ. náboženství,
chápe pĜíþiny místních konfliktĤ a
uvČdomuje si jejich nebezpeþí pro
okolní svČt (terorismus)
vysvČtlí pĜíþiny bohatství regionu
v souvislosti s tČžbou ropy, urþí
konfliktní státy
vysvČtlí pĜíþiny napČtí v oblasti
vysvČtlí pĜíþiny a ekolog. dĤsledky
vysychání Aralského jezera
na pĜíkladech vysvČtlí vliv náboženství
na každodenní život, vymezí turisticky
atraktivní oblasti v souvislosti
s pĜírodními pomČry
porovnává hosp. úroveĖ jednotlivých
státĤ, objasní pĜíþiny hosp. úspČchu
„asijských tygrĤ“, vymezí státy turisticky
atraktivní
vymezí státy hosp. vyspČlé a zaostalé,
uvede pĜíklady zamČĜení prĤmyslové
výroby ve vyspČlých státech a kulturní
zvláštnosti regionu
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Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata

StĜední východ
Zakavkazko
StĜední Asie
Jižní Asie

Jihovýchodní Asie
Východní Asie
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Školní vzdČlávací program

VzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu Regionální a politický zemČpis
8. roþník

Tématický okruh: ZEMċPIS SVċTADÍLģ A OCEÁNģ
Výstupy z RVP:
6. Rozlišuje zásadní pĜírodní a spoleþenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraniþení a lokalizaci regionĤ svČta.
7. Lokalizuje na mapách svČtadíly, oceány a makroregiony svČta podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová
jádra a periferní zóny.
8. Porovnává a pĜimČĜenČ hodnotí polohu, rozlohu, pĜírodní, kulturní, spoleþenské, politické a hospodáĜské pomČry, zvláštnosti
podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých svČtadílĤ, oceánĤ a vybraných makroregionĤ svČta a vybraných modelových
státĤ.
9. Zvažuje, jaké zmČny ve vybraných regionech svČta nastaly, nastávají a mohou nastat a co je pĜíþinou zásadních zmČn
v nich.
10. VytváĜí a využívá osobní myšlenková schémata a myšlenkové mapy pro orientaci v konkrétních regionech, pro prostorové
vnímání a hodnocení míst, objektĤ, jevĤ a procesĤ v nich, pro vytváĜení postojĤ k okolnímu svČtu.
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Evropa

Školní výstup
-

viz. Austrálie

-

rozdČlí Evropu do oblastí na základČ
národnostní, jazykové a náboženské
vymezí regiony na mapČ, zaĜadí do nČj
pĜíslušné státy
vymezí jejich spoleþné znaky i
jedineþnost každého z nich (napĜ.
významné památky, prĤmyslová
odvČtví…)
pĜiĜadí názvy hlavních a dalších
významných mČst ke státu
posuzuje hospodáĜskou vyspČlost
regionĤ i jejich další potenciál (práce
s tématickými mapami)
vymezí možné konfliktní oblasti a
pokusí se objasnit pĜíþiny nestability
v regionu

-

-

-
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Uþivo
Poloha, rozloha a þlenitost
Evropy
Povrch, podnebí a vodstvo
Rostlinstvo a živoþišstvo
Obyvatelé Evropy – národy,
jazyky, náboženství.
Oblasti Evropy – jižní, západní,
severní, jihovýchodní, východní
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Poznámky
ýasové zaĜazení
uþiva:
8. roþník
záĜí – leden

PrĤĜezová témata

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
3.1, 3.2

Školní vzdČlávací program

Tématický okruh: STÁT JAKO SPOLEýENSKÝ, POLITICKÝ A HOSPODÁěSKÝ ÚTVAR
MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Výstupy z RVP:
1. Porovnává státy svČta a zájmové integrace státĤ svČta na základČ podobných a odlišných znakĤ.
2. Lokalizuje na mapách jednotlivých svČtadílĤ hlavní aktuální geopolitické zmČny a politické problémy v konkrétních svČtových
regionech.
3. Uvede nČkteré významné mezinárodní organizace a spoleþenství, k nimž má vztah ýR, posoudí jejich význam ve svČtovém
dČní a popíše výhody spolupráce mezi státy.
4. Uvádí pĜíklady úþasti a pĤsobnosti ýR ve svČtových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích
státĤ.
5. Popíše vliv zaþlenČní ýR do EU na každodenní život obþanĤ, uvede pĜíklady práv obþanĤ ýR v rámci EU i možných
zpĤsobĤ jejich uplatĖování.
6. Uvede pĜíklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke zpĤsobĤm jeho potírání.
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Školní výstup
-

-

-

-

-

-

uvede znaky suverénního státu,
rozumí pojmu státní hranice,
vysvČtlí, jak je vytváĜena
zná pĜibližný poþet státĤ na Zemi
vysvČtlí rozdíl mezi státem
unitárním a federativním, uvede
pĜíklady státĤ s rĤznými typy
správního þlenČní
podle hlavního pĜedstavitele a jeho
pravomocí v zemi rozliší monarchii
a republiku, uvede pĜíklady státĤ
s rĤznými typy státního zĜízení,
vysvČtlí rozdíl mezi diktaturou a
demokracií
objasní pĜíþiny sdružování státĤ do
mezinárodních organizací, uvede
pĜíklady významných svČtových
organizací s dĤrazem na ty, ve
kterých je zaþlenČna ýR
pomocí mapy vyjmenuje þlenské
státy EU, urþí dobu a dĤvody jejího
vzniku, vysvČtlí výhody a nevýhody
þlenství v této nadnárodní
organizace, vyjmenuje a pozná
hlavní symboly EU
vysvČtlí poslání této organizace,
výhody i závazky plynoucí ze
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Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata

ýasové zaĜazení
uþiva:
8. roþník
únor - duben

Suverénní stát

Správní þlenČní státu
Státní zĜízení a politický
systém státu

Výchova demokratického obþana
2.1, 2.2. 2.3

Mezinárodní organizace

Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
3.1, 3.2

Evropská unie

Severoatlantická aliance
Organizace spojených
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Školní vzdČlávací program

Školní výstup
-

-

þlenství v organizaci
uvede pĜíþiny založení organizace
v souvislosti s tehdejší situací a její
souþasné poslání, aktivity a
možnosti ovlivnit souþasné dČní na
svČtČ
vymezí souþasné konfliktní oblasti
svČta, objasní pĜíþiny nestability
na politické mapČ vymezí oblasti, ve
kterých došlo nebo mĤže
v budoucnu dojít ke zmČnám (vznik
nových státĤ)
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Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata

národĤ

Ohniska politických,
národnostních a
náboženských konfliktĤ, Nové
státy na mapČ svČta
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Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
3.1

Školní vzdČlávací program

Tématický okruh: OBYVATELSTVO SVċTA
Výstupy z RVP:
1. Posoudí na pĜimČĜené úrovni prostorovou organizaci svČtové populace, její rozložení, strukturu, rĤst, pohyby a dynamiku
rĤstu a pohybĤ, zhodnotí na vybraných pĜíkladech mozaiku multikulturního svČta
2. Posoudí, jak pĜírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel
3. Uvede nČkteré pĜírodní globální problémy souþasností, vyjádĜí na nČ svĤj osobní názor a popíše jejich hlavní pĜíþiny i možné
dĤsledky pro život lidstva.
4. Uvede pĜíklady nČkterých projevĤ globalizace, porovná jejich klady a zápory

Školní výstup
-

-

-

urþí souþasný poþet obyvatel na
Zemi
na pĜíkladech vysvČtlí pĜíþiny
nerovnomČrného rozmístČní
obyvatel, vysvČtlí, proþ je pĜelidnČní
nČkterých oblastí chápáno jako
globální problém
rozumí demografickým a
geografickým ukazatelĤm –
pĜirozený pĜírĤstek, stĜední délka
života, hustota zalidnČní, migrace,
imigrace, emigrace
vyjmenuje lidské rasy a míšence
ras, charakterizuje je na základČ
vnČjších tČlesných znakĤ, pomocí
map urþí jejich rozmístČní na svČtČ,
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Uþivo
RozmístČní obyvatelstva na
Zemi

Poznámky

PrĤĜezová témata

ýasové zaĜazení
uþiva:
8. roþník
kvČten - þerven

Rasy, národy, jazyky,
náboženství

Multikulturní výchova
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Školní výstup
-

-

vysvČtlí pĜíþiny vzniku rasismu
vysvČtlí pojem národ
charakterizuje základní svČtová
náboženství, na pĜíkladech uvádí
vliv náboženství na život lidí, pĜínos
jiné kultury pro nás
uvede pĜíklady projevĤ globalizace,
její klady a zápory v souvislosti se
stíráním kulturní pestrosti
vysvČtlí pojmy sídlo, vesnice,
mČsto, urbanizace, aglomerace,
konurbace a megalopolis, uvede
pĜíklady a vysvČtlí vztah sídlo –
pĜírodní a spoleþenské podmínky
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Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata
4.1

Sídla

587

Školní vzdČlávací program

VzdČlávací obsah vyuþovacího pĜedmČtu ZemČpis
9. roþník

Tématický okruh: ýESKÁ REPUBLIKA
Výstupy z RVP:

1. Hodnotí a porovnává pĜimČĜené úrovni polohu, pĜírodní pomČry, pĜírodní zdroje, lidský a hospodáĜský potenciál ýR
v evropském a svČtovém kontextu.
2. Lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ýR a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodáĜských aktivit.
3. Vymezí a lokalizuje místní oblast podle bydlištČ nebo školy.
4. Hodnotí na pĜimČĜené úrovni pĜírodní, hospodáĜské a kulturní pomČry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, pĜimČĜenČ
analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkĤm.

Školní výstup
-

-

Uþivo

charakterizuje polohu ýR v rámci
Poloha ýR
Evropy, porovná její velikost a poþet
obyvatel se sousedními státy
vyjmenuje státní útvary, které se
Historický vývoj ýR
vystĜídaly v prĤbČhu staletí na
našem území, srovná jejich územní
rozlohu se souþasným stavem
popíše vývoj reliéfu v jednotlivých
Povrch ýR
geologických etapách, významné
geomorfologické celky zakreslí do
slepé mapy
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Poznámky
ýasové zaĜazení
uþiva:
9. roþník
záĜí - únor

PrĤĜezová témata
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
3.1, 3.2

Školní vzdČlávací program

Školní výstup
-

-

-

zaĜadí území ýR do pĜíslušného
podnebného pásu, objasní
pĤsobení rĤzných vlivĤ na podnebí
v ýR, vymezí na mapČ podnebné
oblasti
správnČ používá pojmy povodí,
úmoĜí, rozvodí
vymezí a pojmenuje na mapČ 3
úmoĜí, ke kterým patĜí území ýR
do mapy zakreslí významné Ĝeky,
jezera, pĜehradní nádrže a místa
výskytu podzemních vod
popíše pĜíþiny budování vodních dČl
u nás a jejich pĜínosy, popĜ.
negativa
na vhodných pĜíkladech doloží
dlouhou tradici þeského lázeĖství a
jeho pĜínosy
urþí zpĤsob diagnostiky pĤdního
druhu a typu, vyjmenuje a na mapČ
lokalizuje nejrozšíĜenČjší pĤdní
druhy a typy ýR, zhodnotí možnosti
jejich využití v zemČdČlství
zaĜadí území ýR do pĜíslušného
vegetaþního pásu, vysvČtlí vliv
výškové stupĖovitosti, urþí
pĜirozenou skladbu lesĤ a vysvČtlí
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Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata

Podnebí ýR

Vodstvo ýR

PĤdy ýR

Rostlinstvo ýR
Ochrana pĜírody

Environmentální výchova
5.3
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Školní výstup
-

-

-

dĤvody, které vedly ke zmČnČ
skladby lesĤ
vymezí hlavní chránČná území
v ýR, lokalizuje je na mapČ a urþí
zpĤsob jejich ochrany
urþí skladbu obyvatel podle
demografických ukazatelĤ
uvede pĜíklady národnostních
menšin zde žijících a pokusí se na
historickém základČ objasnit jejich
pĜítomnost
vyjmenuje nejrozšíĜenČjší církve u
nás
lokalizuje významná sídla na
mapách, objasní rozmístČní sídel
v historické souvislosti
urþí celkovou orientaci þeského
hospodáĜství v souþasnosti i
v minulosti, urþí perspektivní obory
a zhodnotí pĜedpoklady, které pro
nČ ýR má
posoudí a porovná dopravní
strukturu a úroveĖ komunikací
s ostatní Evropou
zhodnotí možnosti rozvoje
cestovního ruchu v ýR, urþí a
charakterizuje významné lokality
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Uþivo
Obyvatelstvo ýR

Poznámky

PrĤĜezová témata
Multikulturní výchova
4.1, 4.2

Sídla ýR
HospodáĜství ýR

Administrativní þlenČní ýR

Místní region
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Školní výstup
-

-

Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata

pro cestovní ruch
lokalizuje na mapČ kraje ýR, zná
krajská mČsta
porovná význam a pozici
jednotlivých krajĤ ýR, zhodnotí
pĜednosti a možnosti rozvoje
každého z nich
vymezí místní region na základČ
zvolených kritérií
zhodnotí jeho pĜírodní, hospodáĜské
a kulturní pomČry, pĜednosti a
nedostatky vzhledem k okolním
regionĤm

ZŠ Pardubice – Studánka
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Tématický okruh: SVċTOVÉ HOSPODÁěSTVÍ
Výstupy z RVP:
1. Zhodnotí pĜimČĜenČ strukturu, složky a funkce svČtového hospodáĜství, lokalizuje na mapách hlavní svČtové surovinové a
energetické zdroje.
2. Porovnává pĜedpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístČní hospodáĜských aktivit

Školní výstup
-

-

-

rozdČlí hospodáĜství podle
sektorové struktury, s porozumČním
používá pojmy primér, sekundér,
terciér, kvartér, vysvČtlí zamČĜení
jednotlivých sektorĤ a jejich význam
pro fungování spoleþnosti
vymezí hlavní prĤmyslové oblasti
svČta, rozdČlí prĤmysl podle
zamČĜení na jednotlivá odvČtví a
vysvČtlí, jaké faktory ovlivĖují
územní rozmístČní jednotlivých
odvČtví
s pomocí map lokalizuje hlavní
surovinové a energetické zdroje
vysvČtlí hlavní úkoly zemČdČlství,
vymezí hlavní zemČdČlské oblasti
svČta, vysvČtlí, jaké faktory ovlivĖují
územní rozmístČní zemČdČlských

ZŠ Pardubice – Studánka

Uþivo
Struktura a význam
hospodáĜství

Poznámky

ýasové zaĜazení
uþiva:
9. roþník
bĜezen - duben

PrĤĜezová témata

PrĤmysl

ZemČdČlství
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Školní výstup
-

aktivit
vyjmenuje jednotlivé druhy dopravy,
charakterizuje zpĤsoby využití,
srovná jejich pĜednosti a nedostatky
správnČ umístí do mapy významné
pĜístavy a letištČ
posoudí vliv dopravy na životní
prostĜedí
vysvČtlí pojem služby a na
pĜíkladech uvede, þím se odlišují od
výrobních odvČtví
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Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata

Doprava

Environmentální výchova
5.3
Služby
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Tématický okruh: ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
Výstupy z RVP:

1. Porovnává rĤzné krajiny jakou souþást pevninské þásti krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních pĜíkladech specifické znaky a
funkce krajin.
2. Uvádí konkrétní pĜíklady pĜírodních a kulturních krajinných složek a prvkĤ, prostorové rozmístČní hlavních ekosystémĤ
3. Uvádí na vybraných pĜíkladech závažné dĤsledky a rizika pĜírodních a spoleþenských vlivĤ na životní prostĜedí.
4. Uvede nČkteré pĜírodní globální problémy souþasností, vyjádĜí na nČ svĤj osobní názor a popíše jejich hlavní pĜíþiny i možné
dĤsledky pro život lidstva.
5. Objasní souvislosti globálních a lokálních problémĤ, uvede pĜíklady možných projevĤ a zpĤsobĤ Ĝešení globálních problémĤ
na lokální úrovni.

Školní výstup
-

-

-

-

rozlišuje a správnČ užívá pojmy
krajina, krajinná sféra, životní
prostĜedí, ekosystém, pĜírodní a
kulturní krajina, objasní funkce
rĤzných typĤ krajin
na pĜíkladu konkrétní krajiny urþí
biotické, biotické a
spoleþenskohospodáĜské složky
krajiny a jejich prvky
na mapČ pĜírodních krajin vymezí
rozmístČní jednotlivých
ekosystémĤ, struþnČ je
charakterizuje a vysvČtlí pĜíþiny
vzniku šíĜkové pásmovitosti
popíše vliv þinnosti þlovČka i
pĜírodních procesĤ na krajinu a
životní prostĜedí
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Uþivo
Krajina a životní prostĜedí

Poznámky

PrĤĜezová témata

ýasové zaĜazení
uþiva:
9. roþník
kvČten - þerven

Environmentální výchova
5.1, 5.2, 5.3

PĜírodní globální problémy
souþasného svČta
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Školní výstup
-

Uþivo

Poznámky

PrĤĜezová témata

vysvČtlí pojem „globální“, uvede
pĜíklady globálních problémĤ,
stanoví jejich pĜíþiny i možné
dĤsledky, posoudí možnosti
nápravy na úrovni celosvČtové i
lokální
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