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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 

SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ 

PROSTŘEDÍ 

 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 

 uvede příklady, jak přírodní podmínky 

souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských 

sídel  

 vyhledá na mapách nejznámější oblasti 

cestovního ruchu a rekreace 

 

 

 

 regionální společenské, 

politické a hospodářské útvary 

– porovnávací kritéria: národní 

a mnohonárodnostní státy, části 

států, správní oblasti, kraje, 

města, aglomerace; hlavní 

a periferní hospodářské oblasti 

světa; politická, bezpečnostní 

a hospodářská seskupení 

(integrace) států; geopolitické 

procesy, hlavní světová konfliktní 

ohniska   
 globalizační společenské, 

politické a hospodářské procesy 
– aktuální společenské, sídelní, 

politické a hospodářské poměry 

současného světa, sídelní 

systémy, urbanizace, 

suburbanizace 

 

9. 

 

SV 

MkV 

- multikulturalita  

   

EV  

- vztah člověka 

k prostředí 

 

OV 

D  
  

  

  

  

  

 

 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 
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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  

 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. 

 

SV 

MkV 

- multikulturalita  

  

 

VO 

D  

 

 

 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů 

hlavní aktuální geopolitické změny 

a politické problémy v konkrétních 

světových regionech  

 aplikuje postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztah 

 

 

 regionální společenské, 

politické a hospodářské útvary 
– porovnávací kritéria: národní 

a mnohonárodnostní státy, části 

států, správní oblasti, kraje, 

města, aglomerace; hlavní 

a periferní hospodářské oblasti 

světa; politická, bezpečnostní 

a hospodářská seskupení 

(integrace) států; geopolitické 

procesy, hlavní světová konfliktní 

ohniska  

 iniciativa ve ztížených 

podmínkách – pozitivní 

formulace problému, pomoc 

anonymnímu člověku, veřejná 

osobní angažovanost  

 

VMEaGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

 

D 

VO  
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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 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 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 

 umí pojmenovat různé krajiny jako součást 

pevninské části krajinné sféry, rozliší na 

konkrétních příkladech specifické znaky 

a funkce krajin  

 uvede příklady přírodních a kulturních 

krajinných složek  

 uvádí na vybraných příkladech závažné 

důsledky a rizika přírodních 

a společenských vlivů na životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 krajina – přírodní a společenské 

prostředí, typy krajin  

 vztah přírody a společnosti –

udržitelný život a rozvoj, 

principy a zásady ochrany 

přírody a životního prostředí, 

chráněná území přírody, globální 

ekologické a environmentální 

problémy lidstva 

9. 

 

SV 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy 

životního 

prostředí 

 

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 

 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 

 

9. 

 

SV 

 M  

 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu 

a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových 

situacích zásady bezpečného chování 

a jednání při mimořádných událostech 

 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 

 

 VO 

 


