5. UČEBNÍ OSNOVY
5.6 Člověk a příroda
5.6.4 Zeměpis

Blok předmětů:

ČLOVĚK A PŘÍRODA ( CHEMIE, FYZIKA, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS )

Název předmětu:

ZEMĚPIS

Charakteristika vyučovacího předmětu
Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním
faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém
poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro existenci živých soustav i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů,
z lidské činnosti a zásahů člověka do přírody. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním názorům), kritického
myšlení a logického uvažování.
Vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňují
žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště významné
je, že při studiu přírody specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě
pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry.
Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat
pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.
Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností,
především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě,
odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí
a principů udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život
člověka, utváří – spolu s fyzikálním, chemickým a přírodopisným vzděláváním – také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti
přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, je, v zájmu zachování celistvosti oboru, umístěn celý v této
vzdělávací oblasti.
Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně
základního vzdělávání, a kooperuje především se vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce a přirozeně i s
dalšími vzdělávacími oblastmi.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
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zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního
uvažování
potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů, životního prostředí a majetku, správně tyto otázky
formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi
způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby
posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů
zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí
porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak
slunečního záření, větru, vody a biomasy
utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí

Časové a organizační vymezení předmětu
Zeměpis je povinným vyučovacím předmětem pro žáky II. stupně ZŠ v 6. - 9. ročníku. Vyučuje se v 2 hodinové týdenní dotaci (celkem 8 hodin), zpravidla v kmenových
třídách. K preferovaným organizačním formám výuky patří poznávací vycházky, výlety a zájezdy (včetně zahraničních), exkurze a praktická cvičení ve škole i v terénu
(Cyklokurz a terénní praktika z matematiky, přírodopisu, zeměpisu a tělesné výchovy pro žáky 6. ročníku). Výuka zeměpisu by měla výrazně podporovat používání cizího
jazyka a výpočetní techniky s připojením k internetu.
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Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu:
vést žáky k zodpovědnosti za své
KOMPETENCE K UČENÍ
vést žáky k zodpovědnosti za své
vzdělávání, umožnit žákům osvojit si
vzdělávání, umožnit žákům osvojit si
strategii učení a motivovat je pro
strategii učení a motivovat je pro
celoživotní učení
celoživotní učení
- Vytváříme a rozvíjíme zájem žáků o poznávání okolí svého domova, poznávání svého regionu, své vlasti, poznávání
cizích zemí. Podporujeme osobní aktivní přístup (zájem o turistiku).
- Učíme žáky různým metodám poznávání přírodních objektů, přírodních jevů a lidských výtvorů.
- Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.
- Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu.
- Učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení.
- Podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
- Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.
- Učíme žáky správně zaznamenat a zdokumentovat experiment.
- Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu „přidané hodnoty“.
- Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení.
- Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.
- Učíme trpělivosti, povzbuzujeme.
- Jdeme příkladem - neustále si dalším vzděláváním v oboru Zeměpis rozšiřujeme svůj „pedagogický obzor“.
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KOMPETENCE K ŘEŠENÍ
PROBLÉMŮ
podněcovat žáky k tvořivému myšlení,
logickém u uvažování a k řešení
problémů

KOMPETENCE
KOMUNIKATIVNÍ
vést žáky k otevřené, všestranné
a účinné komunikaci

podněcovat žáky k tvořivému myšlení,
logickém u uvažování a k řešeníproblémů
- Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.
- Na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů.
- Učíme žáky přecházet od smyslového poznávání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a
chápat vzájemné souvislosti či zákonitosti přírodních faktů.
- Učíme žáky poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života.
- Učíme žáky základům logického vyvozování a předvídání specifických závěrů z přírodovědných zákonů.
- Rozvíjíme schopnost objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení.
- Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů.
- Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
- Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
- Podporujeme využívání moderní techniky a moderních technologií při řešení problémů.
- Učíme, jak některým problémům předcházet.
- Průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.
- Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace odborného i
interpersonálního charakteru.

vést žáky k otevřené, všestranné
a účinné komunikaci
- Vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci.
- Učíme žáky stručně, přehledně i objektivně sdělovat (ústně i písemně) postup a výsledky svých pozorování, měřenía
experimentů.
- Klademe důraz na „kulturní úroveň“ mluveného i písemného projevu.
- Ve výuce podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
- Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
- Podporujeme kritiku a sebekritiku.
- Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky.
- Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky a vyučujícím a mezi žáky navzájem.
- Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
- Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených v řádu učebny a stanovených pravidel chování na
mimoškolních akcích.
- Jdeme příkladem – „profesionálním“ přístupem ke komunikaci s žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností.
Sami otevřeně komunikujeme na „odborné a kulturní úrovni“, své názory opíráme o logické argumenty.
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KOMPETENCE SOCIÁLNÍ
A PERSONÁLNÍ
rozvíjet u žáků schopnost
spolupracovat,
pracovat v týmu, respektovat a hodnotit
práci vlastní i druhých

rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat,
pracovat v týmu, respektovat a hodnotit
práci vlastní i druhých
- Vedeme žáky k osvojování dovednosti kooperace a společného hledání optimálních řešení problémů.
- Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování.
- Podporujeme „inkluzi“ („začlenění“) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku
vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima
každého člena třídního kolektivu.
- Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
- Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
- Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ost. členů týmu.
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
- Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle.
- Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
- Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
- Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí.
- Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině.
- Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli).
- Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli.
- Jdeme příkladem – podporujeme spolupráci všech členů pedagogického sboru i spolupráci pedagogických a
nepedagogických pracovníků školy. Respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost ostatních. Upřednostňujeme
zájmy školy, zájmy žáků a oprávněné zájmy rodičů před svými osobními zájmy. Pomáháme svým
spolupracovníkům, učíme se od nich, vyměňujeme si s nimi zkušenosti.
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KOMPETENCE OBČANSKÉ
vychovávat žáky
- jako svobodné občany, plnící si své
povinnosti, uplatňující svá práva a
respektující práva druhých,
- jako osobnosti zodpovědné za svůj
život, své zdraví a za své životní
prostředí,
- jako ohleduplné bytosti, schopné a
ochotné účinně pomoci v různých
situacích

vychovávat žáky
- jako svobodné občany, plnící si
své povinnosti, uplatňující svá
práva a respektující práva
druhých,
- jako osobnosti zodpovědné za
svůj život, své zdraví a za své
životní prostředí,
- jako ohleduplné bytosti, schopné a
ochotné účinně pomoci v různých
situacích
- Vedeme žáky k poznání možností praktického využití geografických dovedností a znalostí.
- Vedeme žáky k aktivní ochraně duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti i současnosti.
- Vytváříme a upevňujeme v žácích pocit zodpovědnosti za předávání duchovního, kulturního a materiálního bohatství
dalším generacím.
- Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví, a k aktivní ochraně životního prostředí.
- Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků.
- Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
- Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů.
- Učíme žáky správně jednat v různých mimořádných život ohrožujících situacích.
- Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
- Učíme žáky preventivně předcházet nemocem a úrazům.
- Učíme žáky poskytnout účinnou první pomoc.
- Důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel (manipulace s přírodninami, pravidla chování ve škole, v
učebně přírodopisu, na mimoškolních akcích) a dodržování stanovených pracovních postupů.
- Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření.
- Jdeme příkladem – respektujeme závazné předpisy, plníme příkladně své povinnosti. Respektujeme osobnost žáka a
jeho práva. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole. Chováme se k žákům jejich rodičům a ke
svým spolupracovníkům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.
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KOMPETENCE PRACOVNÍ
vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci,
naučit žáky používat při práci vhodné
materiály, nástroje a technologie,
naučit žáky chránit své zdraví při práci,
pomoci žákům při volbě jejich
budoucího povolání

vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci,
naučit žáky používat při práci vhodné
materiály, nástroje a technologie,
naučit žáky chránit své zdraví při práci,
pomoci žákům při volbě jejich
budoucího povolání
- Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
- Učíme žáky optimálně plánovat a provádět soustavná pozorování, měření a experimenty a získaná data zpracovávat a
vyhodnocovat.
- V rámci možností a podmínek školy učíme žáky při práci využívat moderní technologie, postupy, pomůcka techniku.
- Podporujeme využívání výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka.
- Seznamujeme žáky se zásadami bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování.
- Vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků.
- Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na
nové pracovní podmínky.
- Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi s blízkým vztahem k
zeměpisu.
- Seznamujeme žáky s podmínkami a možnostmi jejich pracovního uplatnění v rámci Evropské unie.
- Jdeme příkladem – příkladně si plníme své pracovní povinnosti (nástupy do hodin, příprava na výuku …).
Prohlubujeme si odbornou a pedagogickou kvalifikaci. V rámci celoživotního vzdělávání se neustále seznamujeme s
novými poznatky a technologiemi v oboru zeměpis a s novými poznatky v oborech pedagogika, psychologie a oboru
didaktika zeměpisu. Důsledně dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zodpovědně chráníme své
zdraví a zdraví žáků. Dodržujeme dané slovo. Vážíme si své profese. Svoji profesi a svoji školu pozitivně
prezentujeme před žáky, rodiči i širší veřejností.
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Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) :
2. stupeň
1. GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
1.1 organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných
1.2 kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, statistických a dalších informačních
1.3 zdrojů
1.4 používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii
1.5 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
1.6 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
Učivo (U)
1.1 komunikační geografický a kartografický jazyk - vybrané obecně používané
1.2 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
1.3 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
2. PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
2.1 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy
2.2 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů
2.3 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje
tvary zemského povrchu
2.4 porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost
Učivo (U)
2.1 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
2.2 krajinná sféra - přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, složky a prvky přírodní sféry
2.3 systém přírodní sféry na planetární úrovni - geografické pásy, geografická (šířková) pásma, výškové stupně
2.4 systém přírodní sféry na regionální úrovni - přírodní oblasti
3. REGIONY SVĚTA
Očekávané výstupy (OVO)
žák
3.1 rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa
3.2 lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení, rozvojová jádra a
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periferní zóny
3.3 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
3.4 zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich
Učivo (U)
3.1 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)
3.2 modelové regiony světa - vybrané modelové přírodní, společenské, politické, hospodářské a environmentální problémy, možnosti jejich řešení
4. SPOLEČENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PROSTŘEDÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1 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
4.2 posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel
4.3 zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické
zdroje
4.4 porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit
4.5 porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků
4.6 lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech
Učivo (U)
4.1 obyvatelstvo světa - základní kvantitativní a kvalitativní geografické, demografické hospodářské a kulturní charakteristiky
4.2 globalizační společenské, politické a hospodářské procesy - aktuální společenské, sídelní, politické a hospodářské poměry současného světa, sídelní systémy,
urbanizace, suburbanizace
4.3 světové hospodářství - sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, ukazatelé hospodářského rozvoje a životní úrovně
4.4 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
5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce
krajin
5.2 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů)
5.3 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí
Učivo (U)
5.1 krajina - přírodní a společenské prostředí, typy krajin
5.2 vztah příroda a společnost - trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady ochrany přírody a životního prostředí, chráněná území přírody, globální ekologické a
environmentální problémy lidstva
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6. ČESKÁ REPUBLIKA
Očekávané výstupy (OVO)
žák
6.1 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle bydliště nebo školy
6.2 hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně
analyzuje vazby místního regionu k vyšším územním celkům
6.3 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky
v evropském a světovém kontextu
6.4 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských
aktivit
6.5 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a
integracích států
Učivo (U)
6.1 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 x bariéry)
6.2 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
6.3 regiony České republiky - územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské členění, kraj místního regionu, přeshraniční spolupráce se sousedními státy
v euroregionech
7. TERÉNNÍ GEOGRAFICKÁ VÝUKA, PRAXE A APLIKACE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
7.1 ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
7.2 aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
7.3 uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při mimořádných událostech
Učivo (U)
7.1 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
7.2 ochrana člověka při ohrožení zdraví a života - živelní pohromy; opatření, chování a jednání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Z
KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP
Žák:
- vysvětlí, jak vznikl vesmír, hvězdy a další tělesa sluneční
soustavy
- uvede tělesa patřící do sluneční soustavy, vyjmenuje planety
- vyhledá základní údaje o Zemi a nejbližších vesmírných
tělesech,
- uvede pohyby, které naše Země vykonává a jejich důsledky
- vyhledá jaké přirozené družice má naše Země, uvede
základní
údaje o Měsíci a jaké pohyby Měsíc vykonává
- uvede hlavní mezníky v dobývání vesmíru, zhodnotí, jak
ovlivňují dnešní život
- vysvětlí pojmy: globus, mapa
- vypočítá různé vzdálenosti na globusu a mapě podle měřítka
- vysvětlí pojmy: rovnoběžka, poledník
- ukáže na mapě zeměpisné souřadnice zadaného místa na
Zemi
- uvede časová pásma a přechody datové meze na Zemi (ukáže
na mapě, globu)
- pracuje s turistickou mapou, znázorní výškopis a polohopis
na
mapách, vysvětlí pojmy: kóta, nadmořská výška, vrstevnice;
určí význam vybraných mapových značek
- určí světové strany, vytvoří jednoduchý panoramatický
náčrtek
- odhadne vzdálenost a výšku v terénu, zorientuje turistickou
mapu, podle mapy odhad ověří
- vyjmenuje hlavní složky krajinné sféry
- popíše vnitřní stavbu Země, vyjmenuje základní části
oceánského dna, uvede typy pohoří podle způsobu vzniku,
uvede vnitřní a vnější činitele utvářející zemský povrch
- vysvětlí rozdíl mezi počasím a podnebím, vyjmenuje
podnebné
pásy
- vysvětlí pojmy: vnitřní a okrajová moře, průliv, průplav,
záliv,
poloostrov, ostrov; na mapě ukáže světové oceány, studené a
teplé mořské proudy
- vyjmenuje činitele, které se podílejí na vzniku půdy, uvede,
jakpůdy rozdělujeme
- vyjmenuje vegetační pásy na Zemi – u každého posoudí,
kterému teplotnímu pásu odpovídá a vyhledá typické zástupce
rostlin a živočichů

6.

ročník:

KONKRETIZOVANÉ UČIVO
Vesmír
- vesmír a hvězdy
- Slunce a sluneční soustava - planety,
planetky, komety
- tvar a rozměry Země
- pohyby Země - pohyb okolo osy, pohyb
okolo Slunce
- Měsíc - přirozená družice Země
- vývoj o poznání vesmíru, počátky výzkumu
vesmíru
Globus a mapa
- globus, mapa
- mapy - měřítko, druhy map, obsah map
- rovnoběžky, poledníky
- určování zeměpisné polohy
- čas na zeměkouli
- výškopis, polohopis
- světové strany
- vytvoří jednoduchý panoramatický náčrtek
- odhadne vzdálenost a výšku v terénu
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VAZBY, PŘESAHY
OVO:
2.1, 2.2
U:
2.1
OVO:
1.1, 1.2, 1.3, 1.4
U:
1.1, 1.2
OVO:
7.1, 7.2, 7.3
U:
7.1

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Z
KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP
Žák:
- vysvětlí pojmy: krajinná sféra, litosféra, atmosféra,
hydrosféra,
pedosféra, biosféra
- vyjmenuje hlavní složky krajinné sféry, rozliší jednotlivé
části
krajinné sféry a zařadí je do pedosféry, určí, které části jsou
nejvíce ovlivněny činností člověka
- uvede základní poznatky vztahující se k jednotlivým sférám,
(aplikuje tyto poznatky při hodnocení přírodních jevu a
ukazatelů při terénních geografických cvičeních)
-vysvětlí základní vývoj utváření povrchu, vyjmenuje hlavní
krajinotvorné pochody,
- uvede jednotlivé základní tipy krajiny, popíše vliv člověka na
utváření krajiny, poškození krajiny a její ochranu

-

6. ročník:
KONKRETIZOVANÉ UČIVO
1. Krajinná sféra
- krajinná sféra
- litosféra - stavba Země, dno oceánu,
zemětřesení a sopečná činnost, vznik pohoří,
vnější činitelé - působení tekoucí vody, povrch
jako výsledek přírodních činitelů
- atmosféra - počasí, podnebí, podnebné pásy,
oběh vzduchu v atmosféře
- hydrosféra - pohyby mořské vody, vodstvo na
pevnině - řeky, jezera, bažiny, vodní nádrže,
ledovce a podpovrchová voda
- pedosféra - složení půdy, půdní typy, půdní
druhy, význam půdy a nebezpečí, která půdu
ohrožují
- biosféra - tropické lesy, savany, pouště,
polopouště, subtropická oblast, stepi a lesostepi,
lesy mírného pásu, tundry, život v mořích a
oceánech, výškové stupně rostlinstva
- terénní geografické cvičení: (téma – krajinná
sféra – hodnocení přírodních jevů a ukazatelů))
-vývoj povrchu Země
-přírodní základ krajiny
- ekologie a krajina –kulturní, lesohospodářská,
zemědělská, těžební, městská a rekreační
- chráněná území a ochrana životního prostředí v ČR,
místní region, svět
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VAZBY, PŘESAHY

OVO:
1.3,
2.3, 2.4
U:
2.2, 2.3, 2.4
OVO: 7.1, 7.2, 7.3
U: 7.1

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Z
KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP

7. ročník:
KONKRETIZOVANÉ UČIVO

Žák: - vyhledá rozlohy světových oceánů, seřadí oceány podle
rozlohy, na mapě ukáže nejhlubší místa oceánů, okrajová
moře,
poloostrovy, ostrovy, mořské proudy a porovná hospodářské
využití oceánů
- seřadí světadíly podle rozlohy, popíše polohu světadílu –
s jakými světadíly sousedí, které průplavy a průlivy světadíl
oddělují, největší ostrovy a poloostrovy
- na mapě najde významná pohoří, řeky a jezera
- vyjmenuje podnebné pásy do kterých zasahuje daný světadíl,
na mapě najde místa s nejvyššímu a nejnižšími teplotami,
nejvyššími a nejnižšími srážkami
- vyjmenuje vegetační pásy do kterých zasahuje daný světadíl,
vyhledá a uvede významné rostliny, živočichy a hospodářsky
pěstované rostliny tohoto pásu
- na mapě ukáže hlavní naleziště nerostných surovin
- zjistí a uvede počet obyvatel a porovná rozmístění
obyvatelstva
- rozdělí daný světadíl na několik oblastí, které se od sebe
odlišují - srovnává lidnatost a hospodářskou úroveň
- na mapě ukáže polární oblasti, zhodnotí podmínky života
v polárních oblastech

Geografe světadílů a oceánů
- Světové oceány – Atlantský, Tichý, Indický,
Severní ledový
- Zeměpis světadílů
- Afrika, Austrálie - poloha, rozloha
- povrch a vodstvo
- podnebí
- rostlinstvo, živočišstvo
- nerostné suroviny
- obyvatelstvo
- oblasti – Afriky, Austrálie
- Polární oblasti – Arktida, Antarktida

- vyjmenuje státy Severní Ameriky, Střední Ameriky a Jižní
Ameriky, vysvětlí které oblasti Ameriky (a proč) říkáme
Karibská oblast a Latinská Amerika
- popíše polohu a povrch Ameriky, vyhledá na mapě nejdelší
pohoří, činné sopky, nejvyšší vrcholy, významné veletoky,
jezera, moře a oceány, které Ameriku obklopují
- vyjmenuje podnebné a vegetační pásy Ameriky, uvede
rostliny
a živočichy typické pro jednotlivé pásy
- vyhledá základní údaje o obyvatelstvu (původní
obyvatelstvo,
přistěhovalci, hustota obyvatelstva, významná sídla)
- na mapě ukáže hlavní oblasti těžby nerostných surovin
- vyjmenuje nejvýznamnější hospodářsky pěstované plodiny,
uvede hlasní průmyslové oblasti a porovná hospodářskou
vyspělost vybraných států
- vyjmenuje a na mapě ukáže státy Severní a Latinské
Ameriky,
jejich hlavní města, využívá získaných znalostí
k charakteristice jednotlivých států z hlediska přírodních i
hospodářských podmínek

Zeměpis světadílů – Amerika
- členění amerického kontinentu
- poloha, povrch, vodstvo
- podnebí, vegetace
- obyvatelstvo
- nerostné suroviny
- průmysl, zemědělství
- USA, Mexiko, Středoamerické země, Karibské
státy, Andské státy, Brazílie, země Jižního rohu
Zeměpis světadílů – Asie
- Asie – největší světadíl
- poloha, povrch, vodstvo
- podnebí
- vegetace
- obyvatelstvo
- nerostné suroviny
- průmysl, zemědělství
- oblasti ( regiony ) Asie
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VAZBY, PŘESAHY
OVO:
3.1, 3.2, 3.3, 3.4
U:
3.1, 3.2

OVO:
3.1, 3.2, 3.3, 3.4
U:
3.1, 3.2
OVO:
3.1, 3.2, 3.3, 3.4
U:
3.1, 3.2

- vyhledá rozlohu největšího světadílu, krajní body asijské
pevniny
- na mapě ukáže významné ostrovy, poloostrovy, pohoří,
nejvyšší hory, sopky, významná jezera a veletoky (uvede, do
kterých oceánů se vlévají)
- vyjmenuje podnebné pásy, vysvětlí pojem: monzun; uvede
které oblasti Asie monzun nejvíce ovlivňuje
- vyjmenuje vegetační pásy, uvede typické rostliny a živočichy
každého pásu
- porovná počet obyvatel Číny s ostatními státy Asie, uvede
nejrozšířenější náboženství a vyjmenuje hlavní jazykové
skupiny
- na mapě ukáže významná naleziště nerostných surovin
- uvede významné hospodářsky pěstované rostliny a hlavní
průmyslové oblasti
- vyjmenuje oblasti, na které lze Asii rozdělit, uvede, které
státy
do oblasti patří a co je pro danou oblast typické z hlediska
přírodních i hospodářských podmínek
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP

Z

Žák:
- na mapě ukáže hranici mezi Asií a Evropou, vyhledá krajní
body Evropy, odhadne rozlohu a členitost Evropy (porovná
s ostatními světadíly)
- objasní důležité mezníky geologického vývoje Evropy, na
mapě ukáže největší nížiny, pohoří, nejvyšší vrcholy, nejdelší
evropský veletok a další významné řeky, jezera, ledovce,
průlivy a průplavy
- vyjmenuje podnebné pásy do kterých Evropa zasahuje,
porovná množství srážek a teploty v těchto pásech
- vyjmenuje hlavní vegetační pásy Evropy, uvede příklady
typických zástupců z rostlinné a živočišné říše
- na mapě vyhledá ložiska nerostných surovin, hlavní
hospodářsky pěstované rostliny a vyjmenuje hlavní
průmyslové oblasti Evropy
- vyhledá počet obyvatel, vyjmenuje hlavní jazykové skupiny,
vysvětlí pojmy: migrace, urbanizace, aglomerace a konurbace
- zjistí, uvede, kterými oblastmi Evropy se přepravuje nejvíce
zboží (a jakými dopravními prostředky)
- na mapě vyhledá hlavní turistická centra Evropy
- uvede ekonomická a vojenská uskupení v Evropě
- vyjmenuje (na mapě ukáže) všechny evropské státy, uvede
jejich hlavní města a na základě získaných znalostí (vlastních
zkušeností) charakterizuje vybrané státy z hlediska přírodních
a
hospodářských podmínek

7. ročník:
KONKRETIZOVANÉ UČIVO
Zeměpis světadílů – Evropa
- zeměpisná poloha Evropy
- pohoří, nížiny a vodstvo
- podnebí Evropy
- rostlinstvo a živočišstvo
- nerostné suroviny, průmysl, zemědělství
- obyvatelstvo a osídlení Evropy
- doprava
- cestovní ruch
- ekonomické a vojenské organizace v Evropě
- Polsko a Slovensko – naši slovanští sousedé,
ostatní středoevropské státy, Německo –
evropská velmoc, severské země, ostrovní
Británie, Francie, Středomořské státy a
Balkánský poloostrov, evropské Rusko,
samostatné státy bývalého Sovětského svazu
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VAZBY, PŘESAHY
OVO:
3.1, 3.2, 3.3, 3.4
U:
3.1, 3.2

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Z
KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP
Žák:
- vysvětlí pojmy: poloha, tvar
- uvede typy reliéfu, které v ČR převládají, vysvětlí, jak se
Český masív a Karpaty měnily v jednotlivých geologických
obdobích, zařadí jednotlivá pohoří pomocí mapy do
horopisných celků
- vysvětlí, čím je ovlivněno rozložení teplot a srážek v ČR,
zjistí, uvede minimální a maximální naměřené hodnoty a
zhodnotí jejich využití
- vysvětlí rozdíl mezi půdními typy a půdními druhy (porovná
jejich využití a rozmístění)
- vyjmenuje hlavní floristické oblasti a výškové stupně
rostlinstva v ČR
- vyhledá pomocí mapy chráněná území ČR
- zjistí počet obyvatel ČR podle posledního sčítání, vysvětlí
pojmy: porodnost, úmrtnost, přírůstek obyvatelstva a
urbanizace
- rozdělí obyvatelstvo podle pohlaví, věku, ekonomické
aktivity, zjistí, uvede, které národnosti a národnostní
menšiny se vyskytují na území ČR
- vyjmenuje kraje ČR, uvede významná sídla
- uvede hlavní průmyslová odvětví ČR, na mapě ukáže
nejvýznamnější průmyslové zóny
- porovná význam různých příkladů chovu hospodářských
zvířat, vyjmenuje hlavní hospodářsky pěstované plodiny
- vyjmenuje druhy dopravy, zhodnotí jejich význam, problémy
- posoudí význam služeb, uvede, co do skupiny služeb řadíme,
na mapě ukáže nejvyhledávanější místa z hlediska
cestovního ruchu
- uvede příklady výrobků (surovin), které mají hlavní podíl na
exportu a importu

8. ročník:
KONKRETIZOVANÉ UČIVO
ČR přírodní podmínky
- poloha, tvar
- povrch a jeho členění - vznik a vývoj reliéfu,
horopisné celky
- podnebí - teploty a srážky, podnebné oblasti
- vodstvo
- půdy
- rostlinstvo a živočišstvo
- ochrana přírody
ČR obyvatelstvo
- základní údaje o obyvatelstvu
- rozdělení obyvatelstva
- sídla
ČR hospodářství
- průmysl - průmysl paliv a energetiky, hutnický
p., strojírenský p., chemický p., p. stavebních
hmot, a spotřební p.
- zemědělství - chov hospodářského zvířectva,
zemědělská půda a pěstování plodin,
potravinářský průmysl
- doprava - železniční, vodní, silniční, letecká a
potrubní doprava
- služby, rekreace a cestovní ruch
- zahraniční obchod

296

VAZBY, PŘESAHY
OVO:
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
U:
6.2, 6.3

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Z
KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP
Žák:
- vyjmenuje regiony ČR
- porovná region, ve kterém žije, s jinými regiony (pro
porovnání podobností a odlišností využije získané znalosti
z přírodních a hospodářských podmínek ČR)
- uvede polohu místního regionu v rámci republiky a
zhodnotí výhody a nevýhody této polohy,
- uvede, se kterými regiony místní region sousedí
- charakterizuje přírodní podmínky (povrch, vodstvo,
vegetaci, podnebí) místního regionu a porovná je
s přírodními podmínkami jiných regionů
- zhodnotí sociálněekonomickou situaci v regionu (porovná
s celkovou sociálněekonomickou situací v ČR)

8. ročník:
KONKRETIZOVANÉ UČIVO
Oblasti ČR
- Praha, Střední Čechy, Jižní Čechy, Západní
Čechy, Severozápadní Čechy, pánevní oblast,
Severovýchodní Čechy, Východní Čechy,
Vysočina, Jižní Morava, Střední Morava,
Ostravsko-slezská oblast
Místní region
- zeměpisná poloha
- vztahy k okolním regionům
- přírodní charakteristika
- socioekonomická charakteristika
Geografická exkurze na téma „Místní region“
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VAZBY, PŘESAHY
OVO:
2.3, 2.4,
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5
U:
2.4,
6.1
OVO:
7.1, 7.2, 7.3
U:
7.1

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Z
KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP
Žák:
- rozdělí státy podle geografické polohy, rozlohy a
lidnatosti
- vyjmenuje příklady státních hranic a hlediska, která se
uplatňují při jejích rozlišení
- vyjmenuje politické formy států (republika, monarchie..),
vyhledá příklady, uvede, které převládají v současném
světě
- vyjmenuje příklady nezávislých států, závislých států,
unitárních států a federativních států - vysvětlí rozdíly
mezi těmito typy států
- uvede typy politické moci ve státě a způsoby, jakými je
politická moc uplatňována
- rozdělí státy světa podle stupně hospodářského rozvoje
- uvede mezinárodní politické organizace a seskupení,
jejichž součástí je i ČR , zhodnotí jejich význam
- uvede ohniska neklidu v současném světě, objasní hlavní
příčiny konfliktů
- vypočítá přírůstek obyvatelstva na modelových
příkladech, zjistí, uvede příklady států s kladným a
záporným přírůstkem, porovná tyto státy, vyhledá
nejnovější údaje o počtu obyvatelstva, uvede
pravděpodobný budoucí vývoj
- porovná rozmístění obyvatelstva na Zemi
- vysvětlí pojmy: migrace, imigrace, emigrace
- rozdělí obyvatelstvo podle ras, jazyků
- vyjmenuje nejvyznamnější náboženství ve světě
- rozdělí obyvatelstvo podle věku, pohlaví a ekonomické
aktivity
- porovná venkovská a městská sídla, jejich význam
v minulosti a dnes, vysvětlí pojmy: urbanizace,
aglomerace, konurbace, megalopole, uvede konkrétní
příklady států, ve kterých s těmito městskými sídly
setkáváme
- vysvětlí pojem: územní struktura měst; objasní, jakou
úlohu plní různé části města
Žák:
- rozliší hlavní skupiny hospodářské činnosti, vyjmenuje
hospodářské systémy v minulosti a v dnešní době
- vysvětlí rozdíly mezi jádrovými a periferními oblastmi,
uvede příklady těchto oblastí
- vyjmenuje různé typy zemědělství, uvede. ve kterých
oblastech světa se s nimi setkáme, vybrané zemědělské

9. ročník:
KONKRETIZOVANÉ UČIVO
Politický zeměpis
- poloha, rozloha, lidnatost
- státní hranice
- státní zřízení
- správní členění
- způsob vlády
- stupeň rozvoje států světa
- mezinárodní politické organizace a seskupení
- ohniska neklidu v současném světě
Obyvatelstvo - sídla
- obyvatelstvo světa a jeho početní růst
- rozmístění obyvatelstva na Zemi
- územní pohyb obyvatelstva
- lidské rasy, národy, jazyky
- náboženství ve světě
- struktura obyvatelstva
- městská sídla - proces urbanizace
- územní struktura měst

Světové hospodářství
- světové hospodářství
- jádrové a periferní oblasti
- zemědělství - pěstování užitkových plodin,
chov hospodářských zvířat
- rybolov a lesní hospodářství
- těžba nerostných surovin
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VAZBY, PŘESAHY
OVO:
4.5, 4.6
U:
4.2, 4.4
OVO:
4.1, 4.2
U:
4.1, 4.2

OVO:
4.3, 4.4
U:
4.3
OVO:
5.1, 5.2
U:
5.1, 5.2

plodiny zařadí do podnebných pásů, na mapě ukáže hlavní
oblasti pěstování těchto plodin, uvede příklady různých
chovů hospodářských zvířat a zhodnotí jejich význam v
různých částech světa
- vyhledá, uvede hlavní rybolovné oblasti
- na mapě ukáže hlavní oblasti těžby nerostných surovin,
posoudí jejich význam pro jednotlivá průmyslová odvětví
- vyjmenuje hlavní průmyslová odvětví těžkého a
spotřebního průmyslu
- vyjmenuje druhy dopravy, porovná jejich význam
(rozvoj) dříve a dnes
- zhodnotí význam služeb pro obyvatelstvo
- na mapě ukáže hlavní oblasti cestovního ruchu
- vysvětlí pojmy: import, export, aktivní a pasivní obchodní
bilance
- uvede nejdůležitější centra světového obchodu a hlavní
hospodářské organizace ve světě
- objasní pojem: krajina; uvede, čím je krajina tvořena
- vysvětlí pojem: přírodní krajina; uvede vnitřní a vnější
činitele, které krajinu utvářejí
- uvede hlavní lidské činnosti, které se nejvýznamněji
podílejí na přeměně krajiny
- vyjmenuje složky životního prostředí, rozliší životní
prostředí z hlediska kvality
- uvede přímé a nepřímé vlivy lidských zásahů do
životního prostředí
- rozdělí přírodní zdroje, uvede důsledky těžby nerostných
surovin, zdůvodní nutnost chránit zdroje pitné vody před
znečištěním
- objasní, které faktory se podílejí na ohrožení půdy
v krajině a proč dochází k pustnutí krajiny
- doloží, jak průmyslová výroba a doprava ovlivňují
ovzduší, vysvětlí pojmy: imise, emise, kyselé deště,
skleníkový efekt
- uvede, ukáže, kterými prvky je tvořena místní krajina
- objasní, které faktory se podílejí na ohrožení místní
krajiny, navrhne, jakým způsobem se lze bránit proti
poškozování krajiny
- na konkrétních příkladech doloží, jak narušené životní
prostředí negativně působí na zdraví člověka
- vyjmenuje příklady nejzávažnějších globálních problémů
současnosti
- uvede, jakými konkrétními způsoby se lidé, mezinárodní
organizace, nevládní organizace a instituce podílejí na
ochraně životního prostředí
- uvede příklady chráněných území v ČR
- navrhne příklady výrobních postupů, šetrných k
životnímu prostředí

- energetika a těžký průmysl, spotřební průmysl
- úloha dopravy v hospodářství - železniční,
silniční, letecká, vodní a potrubní doprava a
doprava informací
- služby obyvatelstvu
- cestovní ruch - hlavní oblasti cestovního ruchu
- mezinárodní obchod
- hlavní hospodářské organizace ve světě
Krajina, příroda a životní prostředí
- krajina součástí přírody
- přírodní krajina
- kulturní krajina
- životní prostředí lidské společnosti

Vlivy člověka a lidské společnosti na krajinu
- lidé a životní prostředí
- přírodní zdroje
- půdy a životní prostředí
- vzduch a životní prostředí
Terénní geografická výuka
- téma – Krajina a životní prostředí
Působení životního prostředí na člověka a lidskou
společnost, ochrana životního prostředí
- životní prostředí a naše zdraví
- světové ekologické problémy
- ochrana životního prostředí
- moderní ochrana přírody
- ekologická výroba
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OVO:
5.3
U:
5.2
OVO:
7.1, 7.2, 7.3
U:
7.1
OVO:
5.3, 7.3
U:
5.2, 7.2
OVO:
7.3
U:
7.2
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