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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 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE 

DAT, KARTOGRAFIE A TOPOLOGIE 

 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 

 rozumí základní geografické, topografické 

a kartografické terminologii 

 

 

 komunikační geografický 

a kartografický jazyk – vybrané 

obecně používané geografické, 

topografické a kartografické 

pojmy; základní topografické 

útvary: důležité body, výrazné 

liniové (čárové) útvary, plošné 

útvary a jejich kombinace: sítě, 

povrchy, ohniska – uzly; hlavní 

kartografické produkty: plán, 

mapa; jazyk mapy: symboly, 

smluvené značky, vysvětlivky; 

statistická data a jejich grafické 

vyjádření, tabulky; základní 

informační geografická média 

a zdroje dat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. 

 

SV 

 D 

M 
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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 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

 

 geografická kartografie 

a topografie – glóbus, měřítko 

glóbusu, zeměpisná síť, 

poledníky a rovnoběžky, 

zeměpisné souřadnice, určování 

zeměpisné polohy v zeměpisné 

síti; měřítko a obsah plánů a map, 

orientace plánů a map vzhledem 

ke světovým stranám; praktická 

cvičení a aplikace s dostupnými 

kartografickými produkty v 

tištěné i elektronické podobě 

 jedinečnost a identita člověka – 

rozvoj sebevědomí, hodnotová 

orientace, rozvoj sebeovládání 

a morálního úsudku, 

selfmanagement, úvahy nad 

mravními zásadami, radost 

a optimizmus v životě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

SV 

EV 

- vztah člověka 

k prostředí 

 

M 
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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 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

 prokáže na konkrétních příkladech tvar 

planety Země, zhodnotí důsledky pohybů 

Země na život lidí a organismů 

 objasní důsledky pohybů Země 

 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 

 uvede příklady působení vnitřních a 

vnějších procesů v přírodní sféře a jejich 

vlivu na přírodu a na lidskou společnost  

 uvede příklady působení přírodních vlivů 

na utváření zemského povrchu 

 

 

 

 

 

 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 

 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  

 systém přírodní sféry na 

regionální úrovni – přírodní 

oblasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

SV 

EV 

- základní 

podmínky života 

- ekosystémy 

 

 

F 

OV 

PŘ 
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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 

TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE 

A APLIKACE 

 ovládá základy praktické topografie 

a orientace v terénu  

 aplikuje v terénu praktické postupy při 

pozorování, zobrazování a hodnocení 

krajiny 

 ovládá základy praktické topografie 

a orientace v terénu 

 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

SV 
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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 

REGIONY SVĚTA  

 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 

 vyhledá na mapách jednotlivé světadíly 

a oceány  

 rozliší zásadní přírodní a společenské znaky 

světových regionů 

 charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, 

kulturní, společenské, politické 

a hospodářské poměry vybraných světadílů, 

oceánů a vybraných států 

 

 

 

 světadíly, oceány, 

makroregiony světa – 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) 

6. 

 

SV 

MkV 

- multikulturalita 

 

PŘ 

 

 


