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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 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) 

podle bydliště nebo školy 

 vymezí a lokalizuje území místní krajiny 

a oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy 

 

 

 místní region – zeměpisná 

poloha, kritéria pro vymezení 

místního regionu, vztahy 

k okolním regionům, základní 

přírodní a socioekonomické 

charakteristiky s důrazem na 

specifika regionu důležitá pro 

jeho další rozvoj (potenciál × 

bariéry) 

 

 

 

 
8. 

 

SV 

 OV  

 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, 

hospodářské a kulturní poměry místního 

regionu, možnosti dalšího rozvoje, 

přiměřeně analyzuje vazby místního 

regionu k vyšším územním celkům 

 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 

republiky a hlavní jádrové a periferní 

oblasti z hlediska osídlení a hospodářských 

aktivit 

 charakterizuje přírodní, hospodářské 

a kulturní poměry místního regionu 

 vyhledá na mapách jednotlivé kraje České 

republiky a charakterizuje hospodářské 

poměry, přírodní zvláštnosti a kulturní 

zajímavosti 

 

 regiony České republiky – 

územní jednotky státní správy 

a samosprávy, krajské členění, 

kraj místního regionu, 

přeshraniční spolupráce se 

sousedními státy v euroregionech 

EV 

- vztah člověka 

k prostředí 

 

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 

 uvádí příklady účasti a působnosti České 

republiky ve světových mezinárodních 

a nadnárodních institucích, organizacích 

a integracích států 

 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 

polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, 

lidský a hospodářský potenciál České 

republiky v evropském a světovém kontextu 

 určí zeměpisnou polohu a rozlohu České 

republiky a její sousední státy  

 rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše 

povrch a jeho členitost  

 uvede hlavní údaje o rozmístění 

obyvatelstva 

 

 Česká republika – zeměpisná 

poloha, rozloha, členitost, 

přírodní poměry a zdroje; 

obyvatelstvo: základní 

geografické, demografické 

a hospodářské charakteristiky, 

sídelní poměry; rozmístění 

hospodářských aktivit, sektorová 

a odvětvová struktura 

hospodářství; transformační 

společenské, politické 

a hospodářské procesy a jejich 

územní projevy a dopady; 

hospodářské a politické postavení 

České republiky v Evropě a ve 

světě, zapojení do mezinárodní 

dělby práce a obchodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

SV 

 OV 
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Vzdělávací oblast- Předmět- 

Člověk a příroda Zeměpis 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn
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Průřezová témata 
Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové vztahy 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE 

A APLIKACE 

 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  

 ovládá základy praktické topografie 

a orientace v terénu  

 uplatňuje v praxi zásady bezpečného 

pohybu a pobytu ve volné přírodě 

 analyzuje etické aspekty různých životních 

situací 

 

 

 cvičení a pozorování v terénu 

místní krajiny, geografické 

exkurze – orientační body, jevy, 

pomůcky a přístroje; stanoviště, 

určování hlavních a vedlejších 

světových stran, pohyb podle 

mapy a azimutu, odhad 

vzdáleností a výšek objektů 

v terénu; jednoduché 

panoramatické náčrtky krajiny, 

situační plány, schematické 

náčrtky pochodové osy, 

hodnocení přírodních jevů 

a ukazatelů  

 ochrana člověka při ohrožení 

zdraví a života – živelní 

pohromy; opatření proti nim, 

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. 

 

SV 

MeV 

- kritické čtení 

a vnímání 

mediálních 

sdělení 

- intepretace vztahu 

mediálních 

sdělení a reality 

 

OV 

 

 

 

 


