
  Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace 

 

Školní vzdělávací program 

 

317 

 

 

Vyučovací předmět ZEMĚPIS 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní 

charakter, je v zájmu zachování celistvosti oboru umístěn celý ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. 

 
Kompetence k učení  

Na konci základního vzdělávání žák:  

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je 

efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě  

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do 

širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější 

pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy  

Kompetence k řešení problémů  

Na konci základního vzdělávání žák:  

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, 

využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit 

případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému  

Kompetence komunikativní 

Na konci základního vzdělávání žák:  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle 

a kultivovaně v písemném i ústním projevu  

 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do 

diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje  

Kompetence sociální a personální   

Na konci základního vzdělávání žák:  

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 

s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 

poskytne pomoc nebo o ni požádá  

 přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat 

s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska 

a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají  
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Kompetence občanské   

Na konci základního vzdělávání žák:  

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na 

kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného 

rozvoje společnosti    

Kompetence pracovní  

Na konci základního vzdělávání žák:  

 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 

povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky  

 

Časová dotace 

6. ročník – 2 vyučovací hodiny týdně 

7. ročník – 2 vyučovací hodiny týdně 

8. ročník – 2 vyučovací hodiny týdně 

9. ročník – 2 vyučovací hodiny týdně 

 

 

 


