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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a příroda Zeměpis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 organizuje a přiměřeně hodnotí 

geografické informace a zdroje dat 

z dostupných kartografických produktů 

a elaborátů, z grafů, diagramů, 

statistických a dalších informačních 

zdrojů 

 používá s porozuměním základní 

geografickou, topografickou 

a kartografickou terminologii 

KOMUNIKAČNÍ GEOGRAFICKÝ A 

KARTOGRAFICKÝ JAZYK 

 vybrané obecně používané 

geografické, topografické 

a kartografické pojmy; druhy map, 

smluvené značky 

6. 

 různé druhy map, internet 

D 

 přiměřeně hodnotí geografické objekty, 

jevy a procesy v krajinné sféře, jejich 

určité pravidelnosti, zákonitosti 

a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost 

a podmíněnost, rozeznává hranice 

(bariéry) mezi podstatnými prostorovými 

složkami v krajině 

 vnitřní a vnější činitelé při 

utváření zemského povrchu 

 různé druhy map, internet 

M 

 vytváří a využívá osobní myšlenková 

(mentální) schémata a myšlenkové 

(mentální) mapy pro orientaci 

v konkrétních regionech, pro prostorové 

vnímání a hodnocení míst, objektů, jevů 

a procesů v nich, pro vytváření postojů 

k okolnímu světu 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 geografická kartografie 

a topografie-glóbus, měřítko, 

zeměpisná síť, poledníky 

a rovnoběžky, zeměpisné 

souřadnice, určování zeměpisné 

polohy, plány 

 jedinečnost a identita člověka – 

rozvoj sebevědomí, hodnotová 

orientace, rozvoj sebeovládání 

a morálního úsudku, 

selfmanagement, úvahy nad 

mravními zásadami, radost 

a optimizmus v životě 

EmV 

- vztah k životnímu 

prostředí 

glóbus, mapy, plány, buzola, 

kompas, internet 

M - měřítko 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a příroda Zeměpis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 zhodnotí postavení Země ve vesmíru 

a srovnává podstatné vlastnosti Země 

s ostatními tělesy sluneční soustavy 

 prokáže na konkrétních příkladech tvar 

planety Země, zhodnotí důsledky pohybů 

Země na život lidí a organismů 

 

ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO 

 tvar, velikost a pohyby Země, 

střídání dne a noci, střídání ročních 

období, světový čas, časová pásma, 

pásmový čas, datová hranice, 

smluvený čas 

6. 

EmV 

- podmínky života na 

Zemi 

glóbus, mapa, Telurium,  

F - vesmír 

PNJ 10 

 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 

 

 

KRAJINNÁ SFÉRA 

 přírodní sféra, společenská 

a hospodářská sféra, složky a prvky 

přírodní sféry 

 

 systém přírodní sféry na 

planetární úrovni - geografické pásy, 

geografická (šířková) pásma, 

výškové stupně 

 

EmV 
- ekosystémy 

mapa biosféry, mapa světa 

OV, PŘ – podmínky života na 

Zemi 

 ovládá základy praktické topografie 

a orientace v terénu 

 aplikuje v terénu praktické postupy při 

zobrazování a hodnocení krajiny 

 místní krajiny, geografické 

exkurze - orientační body, jevy, 

pomůcky, určování hlavních 

a vedlejších světových stran, situační 

plány 

 

 

 buzola, globus 

TK - plány 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a příroda Zeměpis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 

atributy jako kritéria pro vymezení, 

ohraničení a lokalizaci regionů světa 

 

 systém přírodní sféry na 

regionální úrovni - přírodní oblasti 

6. 

 glóbus a mapy světa 

PŘ – živočišstvo a rostlinstvo na 

Zemi 

 lokalizuje na mapách světadíly, oceány 

a makroregiony světa podle zvolených 

kritérií, srovnává jejich postavení, 

rozvojová jádra a periferní zóny 

 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 

rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, 

politické a hospodářské poměry, 

zvláštnosti a podobnosti, potenciál 

a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 

vybraných makroregionů světa 

a vybraných (modelových) států 

REGIONY SVĚTA 

 světadíly, oceány, makroregiony 

světa – Afrika, Austrálie, Oceánie 

 určující a porovnávací kritéria; 

jejich přiměřená charakteristika 

z hlediska přírodních 

a socioekonomických poměrů 

s důrazem na vazby a souvislosti 

(přírodní oblasti, podnebné oblasti, 

sídelní oblasti, jazykové oblasti, 

náboženské oblasti, kulturní oblasti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MeV 

multikulturalita 

mapy jednotlivých světadílů, 

výukové programy, internet, 

křížovky, doplňovačky,slepé 

mapky, práce s osnovou 

PŘ- vegetační pásy – rostlinstvo 

a živočišstvo 

 

PNJ 5, 6 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a příroda Zeměpis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 rozlišuje zásadní přírodní a společenské 

atributy jako kritéria pro vymezení, 

ohraničení a lokalizaci regionů světa 

 systém přírodní sféry na 

regionální úrovni - přírodní oblasti 

7. 

 glóbus a mapy světa 

PŘ – živočišstvo a rostlinstvo na 

Zemi 

 lokalizuje na mapách světadíly, oceány 

a makroregiony světa podle zvolených 

kritérií, srovnává jejich postavení, 

rozvojová jádra a periferní zóny 

 porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, 

rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, 

politické a hospodářské poměry, 

zvláštnosti a podobnosti, potenciál 

a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, 

vybraných makroregionů světa 

a vybraných (modelových) států 

 

 

 

 

 světadíly, oceány, makroregiony 

světa – Amerika, Asie, Evropa 

 určující a porovnávací kritéria; 

jejich přiměřená charakteristika 

z hlediska přírodních 

a socioekonomických poměrů 

s důrazem na vazby a souvislosti 

(přírodní oblasti, podnebné oblasti, 

sídelní oblasti, jazykové oblasti, 

náboženské oblasti, kulturní oblasti) 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

mapy jednotlivých světadílů, 

výukové programy, internet,  

křížovky, doplňovačky,slepé 

mapky, práce s osnovou 

PŘ- vegetační pásy – rostlinstvo 

a živočišstvo 

 

PNJ 5, 6 

 zvažuje, jaké změny ve vybraných 

regionech světa nastaly, nastávají, 

mohou nastat a co je příčinou zásadních 

změn v nich 

 

 

 

 

 modelové regiony světa – 

ekonomika, tržní hospodářství – vliv 

na změny ve světě 

 M - tržní hospodářství 

OV - ekonomika 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a příroda Zeměpis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 hodnotí a porovnává na přiměřené 

úrovni polohu, přírodní poměry, 

přírodní zdroje, lidský a hospodářský 

potenciál České republiky v evropském 

a světovém kontextu 

ČR 

 přírodní a společenské prostředí, 

typy krajin ČR 

8. 

VMEGS 

- jsme Evropané 

mapa ČR a světa 

diskuse, aktuality 

 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 

podle bydliště nebo školy 
 místní region a jeho specifika  mapa Michálkovic, kde žijeme 

OV - Michálkovice 

 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 

hospodářské a kulturní poměry místního 

regionu, možnosti dalšího rozvoje, 

přiměřeně analyzuje vazby místního 

regionu k vyšším územním celkům 

REGIONY ČESKÉ REPUBLIKY 

 kraj místního regionu, 

přeshraniční spolupráce  

EnV 

- vztah člověka k 

prostředí 

mapa místní krajiny, aktuality 

OV, RV - kraj 

 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje 

České republiky a hlavní jádrové 

a periferní oblasti z hlediska osídlení 

a hospodářských aktivit 

 územní jednotky státní správy 

a samosprávy, krajské členění 

EnV 

- vztah k prostředí 
kraje ČR – mapa, aktuality 

OV – kraje 

PNJ 5, 6 

 uvádí příklady účasti a působnosti České 

republiky ve světových mezinárodních 

a nadnárodních institucích, 

organizacích a integracích států 

ČESKÁ REPUBLIKA 

V MEZINÁRODNÍCH VZTAZÍCH 

 hospodářské a politické 

postavení České republiky v Evropě 

a ve světě, zapojení do mezinárodní 

dělby práce a obchodu 

 mapa EU, aktuality 

OV 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a příroda Zeměpis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 ovládá základy praktické topografie 

a orientace v terénu 

 uplatňuje v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje 

v modelových situacích zásady 

bezpečného chování a jednání při 

mimořádných událostech 

 analyzuje etické aspekty různých 

životních situací 

 

 

 

 cvičení a pozorování v terénu 

místní krajiny, geografická exkurze 

 ochrana člověka při ohrožení 

zdraví a života - živelní pohromy; 

opatření, chování a jednání při 

nebezpečí živelních pohrom 

v modelových situacích 

 iniciativa a tvořivost – 

renatalizace, nácvik tvořivosti, 

prosociální aspekt iniciativy 

a tvořivosti ve školním prostředí 

a v rodině, psychická a fyzická 

pomoc, ochota ke spolupráci, 

přátelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

MeV 
- kritické čtení 

a vnímání 

mediálních sdělení 

- interpretace vztahu 

mediálních sdělení 

a reality 

 

OV, RV 

buzola, plánek místní krajiny, 

živelné pohromy, 

 

školní výlet-plánování, práce 

s jízdními řády  
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a příroda Zeměpis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 porovnává státy světa a zájmové 

integrace států světa na základě 

podobných a odlišných znaků 

 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí 

s funkcí lidského sídla, pojmenuje 

obecné základní geografické znaky sídel 

 

 

 

 

REGIONÁLNÍ SPOLEČENSKÉ, 

POLITICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ 

ÚTVARY 

 porovnávací kritéria: národní 

a mnohonárodnostní státy, politická, 

bezpečnostní a hospodářská 

seskupení (integrace) států 

 globalizační společenské, 

politické a hospodářské procesy - 

aktuální společenské, sídelní, 

politické a hospodářské poměry 

současného světa, sídelní systémy, 

urbanizace, suburbanizace – funkce 

sídla 

 

 

 

9. 

VMEGS 

- Multikulturalita 

 

 

 

 

 

 

EV 

vztah člověka k prostředí 

mapy světa, EU, internet, 

aktuality 

OV, D - integrace 

PNJ 10 

 

 

 

 

 

mapa obyvatelstva, statistické 

tabulky 

OV,D – poměry světa 

 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 - sektorová 

a odvětvová struktura, územní dělba 

práce, ukazatelé hospodářského 

rozvoje a životní úrovně 

 cvičení a pozorování v terénu 

místní krajiny 

 mapy, statistické tabulky, 

internet 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a příroda Zeměpis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 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 

 analyzuje etické aspekty různých 

životních situací 

 obyvatelstvo světa - základní 

kvantitativní a kvalitativní 

geografické, demografické 

hospodářské a kulturní 

charakteristiky 

 

 uplatnění komplexní 

prosociálnosti – bída světa, 

informovanost o situaci zemí třetího 

světa, vztah k menšinám, využití 

prosociálnosti v multikulturní 

společnosti, pozitivní vztah 

k diverzitám 

 

 

 

9. 

MeV 

multikulturalita 

mapy,  

OV, RV – lidstvo na Zemi 

D 

PNJ 5, 6 

mapa obyvatelstva, statistické 

tabulky, internet 

 lokalizuje na mapách jednotlivých 

světadílů hlavní aktuální geopolitické 

změny a politické problémy v konkrétních 

světových regionech 

 aplikuje postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

 geopolitické procesy, hlavní 

světová konfliktní ohniska 

 

 iniciativa ve ztížených 

podmínkách – pozitivní formulace 

problému, pomoc anonymnímu 

člověku, veřejná osobní 

angažovanost 

 

 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

mapa světa, internet, aktuality  

OV, D – historie a současnost 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Člověk a příroda Zeměpis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 porovnává různé krajiny jako součást 

pevninské části krajinné sféry, rozlišuje 

na konkrétních příkladech specifické 

znaky a funkce krajin 

 uvádí konkrétní příklady 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 

KRAJINA 

 přírodní a společenské prostředí, 

typy krajin 

 globální ekologické 

a environmentální problémy lidstva 

 vztah příroda a společnost-trvale 

udržitelný rozvoj, ochrana ŽP 

 

9. 

EnV 

-  lidské aktivity a 

problémy 

aktuality, internet 

PŘ – ekologie 

PNJ 6 

 ovládá základy praktické topografie 

a  orientace v terénu 

 cvičení a pozorování v terénu 

místní krajiny, geografické exkurze 

 Mapa místní krajiny, buzola, 

kompas, rýsovací pomůcky 

M - poměr 

 uplatňuje v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu ve volné přírodě 

 ochrana člověka při ohrožení 

zdraví a života - živelní pohromy; 

opatření, chování a jednání při 

nebezpečí živelních pohrom 

v modelových situacích 

OV, RV – živelné pohromy 

 


