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Školský vzdelávací program Geografia 
 
 
 
 
 

Charakteristika predmetu  
 

Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a príroda. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Teda v školskom vzdelávacom programe je posilnený o 1 vyučovaciu 

hodinu.  

Posilnenie sa využíva na doplnenie počtu hodín v náročnejších učivách , dôkladnejšie opakovanie a precvičovanie učiva s použitím IKT a tiež na podrobnejšie 

spoznanie prírodných krás i miest vytvorených človekom a zaradených do UNESCO a tvorbe projektov o týchto zaujímavých miestach. 

Všeobecným cieľom vyučovania geografie je postupne žiakom sprostredkovať poznatky o základných zákonitostiach  stavu a vývoja krajiny. V úvode sú 

zaradené pojmy z planetárnej geografie a stručné vysvetlenie pojmov fyzickej a humánnej geografie. V ďalšej časti vyučovania sa skúma krajina, vzťah človeka 

a krajiny. Vzhľadom na narastanie problémov vyplývajúcich z aktivít človeka a ich vplyvu na prírodu, pomáha ich riešiť v rámci ekologickej výchovy, ktorá vedie 

k ochrane životného prostredia. Zastúpená vo vyučovaní je tiež environmentálna výchova, ktorá sa snaží žiaka viesť k vytvoreniu hodnotového systému, ktorý by konal 

v prospech ochrany krajiny. Práve v tejto časti sa veľjká pozornosť venuje tiež miestnej krajine. Žiaci spoznávajú prírodné pamiatky regiónu a tým získavajú vzťah 

k vnímaniu potreby ochrany živ.prostredia a okolitej krajiny. 

V rámci vyučovania sa značný priestor venuje práci s mapami a ďalšími doplňujúcimi informáciami. Výuka sa realizuje nielen v učebni, ale aj v teréne a to 

formou vychádzok do okolia a exkurzie, ktorá má za cieľ spoznať chránené územie v okolitom kraji. 

Do predmetu sú zaradené prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, ekologická výchova, ochrana života a zdravia, tvorba 

projektu a jeho prezentácia. 

 

 

Ciele predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie  
 

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností 

a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Medzi všeobecné ciele patria:  

 Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, turistické mapy, tematické mapy a i.).  
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 Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické využitie v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické 

potreby (textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). 

Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie.  

 Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice ale ja odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne 

informácie Podporujeme tým potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného a spracovanie a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie 

obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov považujem za základné  vyjadrovacie  prostriedky geografie.  

 V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané v spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, 

fyzika, chémia, sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch v rôznych častiach sveta. V novom zameraní 

geografie, kladieme väčší dôraz na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta, preto prinášame aj väčšie prepojenie 

s hudobnou a výtvarnou výchovou.   

 Rozvíjanie kompetencií vedúcich k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním projektov. V 5.roč. vypracujú žiaci 2 projekty – prírodné krásy sveta 

a pamiatky UNESCO. 

 Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, 

venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.  

 

V rámci školského programu okrem všeobecných cieľov geografia rozvíja aj nasledovné ciele: 

 pomôcť žiakom uvedomovať si prírodné krásy a historické pamätihodnosti sveta za účelom pestovania úcty ku krajine, 

 z hľadiska spoločenského významu naučiť žiakov chápať existujúce a hroziace problémy a tým viesť k vytváraniu environmentálneho vedomia u žiakov. 
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Školský vzdelávací program Geografia – 5.ročník 
/2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne/ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Požadovaný výstup žiakov z geografie v 5. ročníku 

 

 orientovať sa na mape podľa geografických súradníc, 

 vysvetliť príčiny striedania dňa a noci,ročných období a uviesť dôsledky pohybov Zeme, 

 čítať základné údaje z mapy, vypracovať plán obce s dôležitými objektami, 

 vymenovať a ukázať na mape svetadiely a kontinenty, 

 opísať geografickú sieť a zdôvodniť jej vytvorenie, 

 odmerať vzdialenosť na mape grafickou mierkou, 

Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník piaty 

Škola ZŠ M.R.Štefánika 

Kód a názov ŠVP ISCED 2 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
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 vysvetliť základné geografické pojmy, 

 pripraviť projekt o vybraných miestach a vedieť ho prezentovať, 

 prři získaní údajov vedieť využívať všetky dostupné zdroje – internet a odbornú literatúru. 

 

 

Stratégia vyučovania 

 

Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich 

použitie bude závisieť od témy a štruktúry vyučovacej hodiny. Okrem klasických metód / motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie a 

opakovanie učiva/ sa veľký dôraz kladie na: 

 začlenenie práce s kartografickým materiálom, hlavne mapou, ale i glóbusom, práce s literatúrou- učebnicou, zem. čítankou a doplňujúcimi zdrojmi, 

 začlenenie skupinovej práce do výučby, podporovať komunikáciu medzi žiakmi a učiteľom, 

 samostatné vyhľadávanie informácií, vedenie žiakov k samostatnej práci pri vypracovávaní referátov a projektov, 

 maximálne využitie IKT vo výučbe -výukové programy, dataprojektor, počítač, filmy, interaktívne cvičenia, 

 využitie didaktických hier-zemepisné tajničky, doplňovačky a osemsmerovky, 

 zaradenie geogr. vychádzok, exkurzie, pričom vychádzky zamerať na praktickú aplikáciu získaných vedomostí pri práci v teréne. 

Výučba bude prebiehať v triede, ale aj v počítačovej učebni a v teréne. 

 

Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 
1. Úvodná hodina 1 

2. Objavovanie našej planéty 11 /7 hod. ŠVP, 4hod.ŠkVP/ 

3. Glóbus a mapa 14 /7 hod.ŠVP, 7 hod. ŠkVP/ 

4.Projekt – prírodné krásy sveta 4 /1 hod.ŠVP, 3hod. ŠkVP/ 

5. Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda 20 /12 hod.ŠVP, 8 hod.ŠkVP/ 

6. Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek 9 /4 hod. ŠVP, 5 hod. ŠkVP/. 

7. Projekt – pamiatky UNESCO 4  /1hod.ŠVP, 3hod. ŠkVP/ 

8. Záverečné opakovanie / v rámci ŠkVP/ 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX.  Vytvoriť pozitivnu klímu v triede, 

pripravit žiakov na získavanie nových 

vedomostí 

Úvodná 

hodina 

Plán práce,aktivity, 

spôsob hodnotenia 

 Rozhovor, 

dialóg, 

vysvetľovanie 

Osvojiť si systém a 

organizáciu 

vyučovacieho 

procesu 

     1  

IX.  - získať základné poznatky 

o vlastnostiach Zeme, jej postavení 

v slnečnej sústave 

 

 

 

Objavovanie 

našej 

planéty 

 
 

Tvar Zeme, vývoj 

názorov na planétu 

Zem 

Zem ako planéta vo 

vesmíre.  

 

Environmentálna 

výchova 

Mediálna výchova 

 

Výklad, 

prednáška 

demonštrácia  

 

Opísať tvar Zeme 

podľa glóbusu. 

Opísať vývoj 

poznatkov na tvar 

Zeme 

Frontálne 

opakovanie, 

Ústne skúšanie 

2 Pojmy:  zemeguľa, slnečná 

sústava 

IX. - poukázať na nekonečnosť vesmíru, 

množstvo galaxií a hviezd, vedieť aký je 

rozdiel medzi hviezdou a planétou 

 

Objavovanie 

našej 

planéty 

 
 

Slnečná sústava, 

Slnko, planéty 

 

Fyzika 

 

videoprojektcia Vie vymenovať 

planéty, vie, čo je 

Mliečna dráha 

ústne skúšanie, 

práca 

s pracovným 

listom 

1 Pojmy: planéta, hviezda, 

galaxie, Mliečna dráha, 

Slnečná sústava 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX.  - získať základné poznatky o Mesiaci, 

jeho pohyboch a príčinách prílivu a 

odlivu 

 

Objavovanie 

našej 

planéty 

 
 

Mesiac,mesačné 

fázy, príliv a odliv 

 

Fyzika Pwp 

prezentácia,výklad 

Vysvetliť vplyv 

Mesiaca na Zem 

Ústne skúšanie     1 Pojmy: príliv, odliv, mesačná 

príťažlivosť 

IX. –X. - získať poznatky o pohyboch Zeme, 

vysvetliť príčiny striedania dňa  

  a noci a ročných období, 

- poznať dobu otočenia Zeme okolo osi a 

obehu okolo Slnka, 

 

Objavovanie 

našej 

planéty 

 
 

Pohyby  Zeme – 

rotácia oklolo osi, 

obeh Zeme okolo 

Slnka, dôsledky 

pohybov 

Fyzika, Environmentálna 

výchova 

Práca s glóbusom, 

demonštrácia 

Vysvetliť príčiny 

striedania dňa 

a noci a ako to 

súvisí s otáčaním 

Zeme okolo osi.   
Poznať dobu 

otočenia Zeme 

okolo osi a obehu 

okolo Slnka. 

Ústne skúšanie, 

frontálne 

opakovanie, 

práca 

s pracovnými 

zošitmi 

3 Pojmy: rotácia, obeh Zeme, 

Zemská os, zemské póly 

 X.  - vymenovať kontinenty, svetadiely, 

oceány a ukázať ich na mape 

 

Objavovanie 

našej 

planéty 

 
 

Kontinenty, 

svetadiely a oceány 

– povrch Zeme 

Dopravná výchova  

Práca s mapou 

a atlasmi, práca 

s pracovnými 

zošitmi 

Vymenovať a na 

mape ukázať 

svetadiely, 

kontinenty a oceány 

Ústne skúšanie, 

slepá mapa 

1 Pojmy: svetadiely, 

kontinenty, oceány 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

X. - vedieť diskutovať o cestách objaviteľov 

do rôznych častí Zeme 
Objavovanie 

našej 

planéty 

 
 

Cesty objaviteľov, 

moreplavci 

 

dejepis Pwp 

prezentácia, 

rozprávanie, 

výklad 

Opísať plavby 

objaviteľov. 

S pomocou mapy 

vedieť opísať cesty 

objaviteľov do 

rôznych častí sveta. 

Ústne skúšanie, 

frontálne 

opakovanie 

    2 Pojmy: Krištof Kolumbus, 

Fernando Magalhaes, Marco 

Polo, James Cook, Vasco de 

Gama 

X.  - vedieť popísať cesty najznámejších 

kozmonautov a poznať ich prínos pre 

kozmonautiku 

Objavovanie 

našej 

planéty 

 
 

Objavovanie 

vesmíru, využitie 

kozmonautiky 

 

fyzika Pwp 

prezentácia, 

motivačné 

čítanie, výklad 

Poznať 

najznámejších 

kozmonautov 

Ústne skúšanie 1 Pojmy: Gagarin, Armstrong, 

Tereškovova, Bela 

X.  - určiť svetové strany na mape 

- poznať základné charakteristiky 

zobrazenia Zeme na mape a glóbuse 

Mapa 

a glóbus 

 

Glóbus, zemská os, 

z.pologule, póly 

Svetové strany - 

orientácia 

Environmentálna 

výchova 

 

Práca s mapou, 

výklad 

Čítať základné údaje 

z mapy. Opísať, čo 

zobrazuje mapa 

podľa jej legendy. 

Ústne skúšanie 2  

Pojmy: mapa, glóbus, zemská 

os 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

XI.  - orientovať sa v okolí školy podľa mapy 

miestnej krajiny a podľa,kompasu 

 

Mapa 

a glóbus 
 

Orientácia v okolí 

školy, 

Vychádzka do 

mietnej krajiny 

Environmentálna 

výchova, biológia 

hry s mapou, 

vychádzka do 

okolia školy – 

použitie mapy, 

buzoly 

Vedieť sa orientovať 

podľa kompasu a 

prírodných bodov. 

Určiť svetové strany 

na mape a v teréne. 

Vedieť pracovať 

s mapou miestnej 

krajiny. 

Frontálne 

opakovanie 

2 Pojmy: miestna krajina, 

buzola, 

XI.  - vedieť určiť na glóbuse zemskú os, 

severný a južný pól, rovnobežky, rovník,  

poludníky, obratníky, polárne kružnice 

- určiť svetové strany na mape 

-  opísať geografickú sieť, určiť polohu 

ľubovoľného miesta na mape 

geografickými súradnicami  

- určiť polohu miesta na mape podľa 

pologúľ ,orientovať sa na mape 

pomocou rovnobežiek a poludníkov, 

 

Mapa 

a glóbus 
 

Geogr.sieť - 

rovnobežky 

Geogr.sieť - 

poludníky 

Geografická sieť a 

zemské pologule 

 

Matematika, dopravná 

výchova 

  Práca s mapami 

a s atlasmi, 

určovanie 

geografickej 

polohy, 

skupinová práca 

  Na glóbuse určiť 

zemskú os, severný 

pól, južný pól, 

zemské pologule, 

rovník, nultý 

poludník, 

rovnobežky, 

poludníky, 

obratníky, polárne 

kružnice. 

  Zdôvodniť 

vytvorenie 

geografickej siete 

a opísať ju. Určiť 

polohu 

ľubovoľného miesta 

na mape 

geografickými 

súradnicami 

Ústne skúšanie, 

práca pri 

určovanií 

geografickej 

polohy, práca 

v pracovných 

zošitoch 

4 Pojmy: rovnobežky, 

poludníky, geografická sieť, 

geografická šírka a dĺžky 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

XI- XII:.  - vedieť čítať fyzickogeografickú mapu 

a vyvodzovať z nej základné 

charakteristiky územia 

Mapa 

a glóbus 
 

Mapy,druhy máp 

Zobrazovanie na 

mapách , výškopis a 

polohopis 

Členitosť krajiny 

 

Matematika, fyzika Skupinová práca, 

využitie 

internetu – 

google maps 

Poznať základné 

charakteristiky 

zobrazenia Zeme na 

mape a glóbuse. 

Opísať, čo zobrazuje 

mapa podľa legendy 

Ústne skúšanie,      3 Pojmy: polohopis, výškopis, 

legenda mapy 

XII.  - odmerať vzdialenosť na mape 

graf.mierkou 
Mapa 

a glóbus 
 

Grafická mierka, 

meranie vzdialenosti 

na mape 

Orientácia na mape - 

cvičenia 

 

matematika Vysvetľovanie, 

výklad 

 . Odmerať 

vzdialenosť na mape 

grafickou mierkou. 

Určiť geografickú 

polohu bodu na 

mape geografickými 

súradnicami. 

Ústne skúšanie, 

práca 

s pacovným 

listom 

2 Pojmy: grafická mierka mapy 

 XII.  - vedieť informatívne o časových 

pásmach, uviesť dôvody zavedenia 

časových pásiem, 

- vedieť určiť na mape dátumovú hranicu 

a vysvetliť, prečo vedie Tichým 

oceánom 

 
 

Mapa 

a glóbus 
 

Časové pásma, 

dátumová hranica 

 

Matematika, dopravná 

výchova 

 

 

Informatívne vedieť 

o časových pásmach 

a príčinach 

zavedenia. Vedieť 

vypočítať časový 

posun 

Ústne a písomné 

skúšanie 

1  

Pojmy: časové pásma, 

dátumová hranica 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

XII.- I. - pripraviť projekt o vybranom mieste 

a odprezentovať ho 
 

Projekt- 

prírodné 

krásy 

sveta 
 

Oboznámenie 

s projektom, Práca 

na projekte 

Dejepis, Biológia, 

matematika, informatika, 

slovenský jazyk 

Vysvetľovanie, 

pomoc pri práci 

žiakov, skupinová 

práca 

- vyhľadávať 

a spracovávať 

informácie, pracovať 

s literatúrou a IKT 

 

Prezentácia 

žiackeho 

projektu 

4 Pojmy: projekt 

I. - na modeli Zeme rozlíšiť jej časti, poznať 

pohyby litosferických dosiek a najvyššie   

pohoria sveta 

Najkrajšie 

miesta na 

Zemi, 

ktoré 

vytvorila 

príroda 
 

Stavba Zeme 

Zemské platne, 

vznik pohoria, 

zlomy 

 

Multikultúrna výchova, 

dopravná výchova 

Vysvetľovanie, 

pwp prezentácia, 

práca 

s interaktívnou 

tabuľou,skupinová 

práca 

Rozlíšiť časti Zeme.  

Opísať pohyb 

zemských krýh, 

vysvetliť, ako 

vzniká pohorie. 

Poznať najväčšie 

pohoria světa a 

vedieť ich ukázať 

na mape 

Ústne skúšanie, 

slepá mapa 

pohorí 

2 Pojmy: stavba Zeme, 

litosferické dosky, pohoria 

I.- II. - vysvetliť ako vzniká sopka, sopečná 

činnosť na základe pohybu zemských 

krýh 

- Určiť na mape sopečné oblasti, 

sopečný pás a vedieť vymenovať 

najznámejšie sopky- rozumieť 

základným pojmom - zemetrasenie, 

sop.činnosť, tsunami, určiť na mape 

oblasti zemetrasení, poukázať na ničivú 

silu zemetrasenia 

 

 

Najkrajšie 

miesta na 

Zemi, 

ktoré 

vytvorila 

príroda 
 

Sopky a sopečná 

činnosť 

Vznik zemetrasenia, 

tsunami ohnivé 

miesta na Zemi 

 

Environmentálna 

výchova, dopravná 

výchova, multikultúrna 

výchova 

Pwp prezentácie, 

vysvetľovanie, 

výklad, 

demonštrácia, 

projektová práca 

 

Vysvetliť, ako 

vzniká  sopka a 

zemetrasenia. Určiť 

na mape sopečný pás 

a ktoré oblasti sú 

najviac ohrozené. 

Vedieť pomenovať 

a nakresliť časti 

sopky 

Ústne skúšanie, 

prezentácia 

projektových 

prác 

3  

Pojmy:sopka, zemetrasenie 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

II. - vysvetliť ako pôsobia voda a vietor na 

zemský povrch,  

- vysvetliť vznik a činnosť rieky, 

vodopádov, vznik jazier, opísať kolobeh 

vody v prírode, poukázať na význam 

a ochranu vody. 

 

Najkrajšie 

miesta na 

Zemi, 

ktoré 

vytvorila 

príroda 
 

Činnosť vody na 

Zemi, život rieky 

Kaňony, vodopády, 

jazerá, ľadovce 

 

Environmentálna 

výchova 

Práca s mapou, 

vysvetľovanie, 

výklad, pwp 

prezentácia 

Vysvetliť ako 

pôsobia voda a vietor 

na zemský povrch, 

ukázať na mape 

jednotlivé oceány, 

moria, prielivy, 

najväčšie rieky. 

Vysvetliť rozdiel 

medzi morom a 

jazerom, opísať tvar 

riečnej siete. 

Ústne a písomné 

skúšanie 

3 Pojmy :rieky, jazerá, kaňony, 

vodopády, tiesňavy 

II. - uvedomiť si silu vetra, jeho hrozbu, ale 

aj využitie, vedieť vymenovať a ukázať 

na mape najväčšie  púšte 

 

Najkrajšie 

miesta na 

Zemi, 

ktoré 

vytvorila 

príroda 
 

Činnosť vetra - 

púšte, skalné mestá 

 

Environmentálna 

výchova, dejepis, 

multikultúrna výchova 

Pwp prezentácia, 

práca s mapou 

a interaktívnou 

tabuľou, 

vysvetľovanie 

Na mape ukázať a 

pomenovať 

najväčšie púšte 

sveta. Vysvetliť 

jako působí vietor 

na zemský povrch 

Ústne skúšanie 1 Pojmy. Skalné mestá – Petra, 

Sahara, Gobi, Kalahari 

II.- III. - vedieť ukázať na mape podnebné pásma 

a určiť ich charakteristické znaky 

- spoznávať základné charakteristiky 

počasia, nebezpečné úkazy v počasí , 

katastrofy 

 

 

Najkrajšie 

miesta na 

Zemi, 

ktoré 

vytvorila 

príroda 
 

Atmosféra -vzdušný 

obal Zeme 

Podnebie, podnebné 

pásma, počasie 

Environmentálna 

výchova 

 

Práca s mapou, 

pwp prezentácia, 

výklad 

Vysvetliť rozloženie 

podnebných pásiem 

na Zemi. Vysvetliť 

rozdiel medzi 

podnebím a počasím 

Ústne a písomné 

skúšanie 

3  

Pojmy: atmosféra, podnebie, 

počasie 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

III.  - spoznať a porovnať na základe 

príkladov oblasti na Zemi podľa 

rastlinstva, vedieť vymenovať rastlinné 

pásma od rovníka k pólom, zoznámiť sa 

s jednotlivými typmi krajín, 

charakterizovať ich podľa základných 

znakov, 

- viesť žiakov k ochrane prírody, 

poukázať na ochranu životného 

prostredia. 

 

Najkrajšie 

miesta na 

Zemi, 

ktoré 

vytvorila 

príroda 
 

Rozmanité krajiny 

na Zemi 

Typy krajín na Zemi 

- teplé podnebie 

Dažďové lesy, 

savany 

 

Environmentálna 

výchova, multikultúrna 

výchova 

Pwp prezentácia, 

práca 

s interaktívnou 

tabuľou, 

vysvetľovanie 

Vedieť vymenovať 

typy krajín podľa 

podnebných pásiem a 

na základe príkladov 

porovnať jednotlivé 

oblasti podľa 

rastlinstva a 

živočíšstva. 

 
 

Ústne skúšanie     3 Pojmy:dažďové lesy, savany 

III.  - spoznať a porovnať na základe príkladov 

oblasti na Zemi podľa rastlinstva, vedieť 

vymenovať rastlinné pásma od rovníka k 

pólom, zoznámiť sa s jednotlivými typmi 

krajín, charakterizovať ich podľa 

základných znakov, 

- viesť žiakov k ochrane prírody, 

poukázať na ochranu životného 

prostredia. 

 

Najkrajšie 

miesta na 

Zemi, 

ktoré 

vytvorila 

príroda 
 

Typy krajín na Zemi 

- mierne podnebie 

Stepi a lesy 

mierneho pásma 

 

Environmentálna 

výchova, multikultúrna 

výchova 

Pwp prezentácia, 

práca 

s interaktívnou 

tabuľou, 

vysvetľovanie 

Vedieť vymenovať 

typy krajín podľa 

podnebných pásiem a 

na základe príkladov 

porovnať jednotlivé 

oblasti podľa 

rastlinstva a 

živočíšstva. 

 
 

Ústne skúšanie 2 Pojmy: stepi, prérie, pampy 

III. – IV. - spoznať a porovnať na základe príkladov 

oblasti na Zemi podľa rastlinstva, vedieť 

vymenovať rastlinné pásma od rovníka k 

pólom, zoznámiť sa s jednotlivými typmi 

krajín, charakterizovať ich podľa 

základných znakov, 

- viesť žiakov k ochrane prírody, 

poukázať na ochranu životného 

prostredia. 

 

Najkrajšie 

miesta na 

Zemi, 

ktoré 

vytvorila 

príroda 
 

Typy krajín na Zemi 

- studené podnebie 

Polárne krajiny 

Život vo vysokých 

pohoriach 

 

Environmentálna 

výchova, multikultúrna 

výchova 

 

Pwp prezentácia, 

práca 

s interaktívnou 

tabuľou, 

vysvetľovanie 

Vedieť vymenovať 

typy krajín podľa 

podnebných pásiem a 

na základe príkladov 

porovnať jednotlivé 

oblasti podľa 

rastlinstva a 

živočíšstva. 

 
 

Ústne skúšanie 3  

Pojmy: výšková členitosť, 

Antarktída, Arktída 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IV.  - uviesť rozdiely medzi mestom a 

vidieckymi sídlami, spoznať najväčšie 

mestá sveta 

 

Najkrajšie 

miesta na 

Zemi, 

ktoré 

vytvoril 

človek 
 

Mestá a dediny 

Najväčšie mestá 

sveta 

 

Dejepis, mediálna 

výchova, multikultúrna 

výchova 

Pwp prezentácie, 

práca 

s internetom 

a interaktívnou 

tabuľou 

Porovnať rozdiel 

medzi mestom, 

dedinou a 

veľkomestom, uviesť 

príklady. 

Ústne skúšanie, 

Prezentácia 

projektovej 

práce 

2 Pojmy: dediny, mestá , 

veľkomestá 

IV.  - vysvetliť rôznorodosť ľudstva podľa rás, 

jazykov a náboženstiev, 

- vysvetliť príčiny nerovnomerného 

rozmiestnenia obyvateľstva 

- oboznámiť sa s najzaujímavejšími 

miestami na Zemi 

Najkrajšie 

miesta na 

Zemi, 

ktoré 

vytvoril 

človek 
 

Obyvateľstvo na 

Zemi, 

Kultúrne a technické 

stavby sveta 

Dejepis, mediálna 

výchova, multikultúrna 

výchova 

Pwp prezentácie, 

práca 

s internetom 

a interaktívnou 

tabuľou 

Vysvetliť 

rôznorodosť ľudstva 

podľa rás, jazykov a 

náboženstiev. 

Ústne skúšanie, 

Prezentácia 

projektovej 

práce 

3 Pojmy: rasy, náboženstvá 

V.  oboznámiť sa s najkrajšími 

a najzaujímavejšími miestami na Zemi, 

ktoré vytvoril človek a príroda, poukázať 

na ich krásu 

- oboznámiť sa s úlohami stavieb (hrady, 

zámky, mosty, sochy, veže) a poznať 

stavby zapísané v UNESCO 

- oboznámiť sa s pamiatkami UNESCO na 

Slovensku 

 
 

Najkrajšie 

miesta na 

Zemi, 

ktoré 

vytvoril 

človek 
 

Pamiatky UNESCO 

- Európa 

Pamiatky UNESCO 

- Afrika, Amerika 

Pamiatky UNESCO 

- Ázia, Austrália 

Pamiatky UNESCO 

na Slovensku 

 

Dejepis, mediálna 

výchova, multikultúrna 

výchova 

 

Pwp prezentácie, 

práca 

s internetom 

a interaktívnou 

tabuľou 

Spoznať pamiatky 

UNESCO na 

Slovensku i vo svete. 

 

Ústne skúšanie, 

Prezentácia 

projektovej 

práce 

4  

Pojmy: UNESCO 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

V. – VI.  vyhľadať informácie v literatúre 

a internete o vybraných miestach sveta, 

spracovať projekt o pamiatkach a 

odprezentovať ho 

Projekt - 

pamiatky 

UNESCO 
 

Príprava projektu 

Práca na projekte 

Prezentácia projektu 

 

Dejepis, multikultúrna 

výchova, mediálna 

výchova 

Projektová práca Pracovať s odbornou 

literatúrou, vedieť 

vyhľadávať 

informácie o danom 

území. Spracovať 

projekt a 

odprezentovať ho. 

Prezentácia 

projektu 

    4  

VI.  

- zopakovať učivo jednotlivých 

tematických celkov zábavnou formou hier   

Záverečné 

opakovanie, 

zhodnotenie 

práce 
 

Objavovanie planéty 

Mapa a glóbus 

Cestujeme po Zemi 

 Frontálne 

opakovanie 

Zopakovať 

učivo pomocou 

rôznych typov 

cvičení 

 3  
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Učebné zdroje 
 

 učebnica a atlasy: Školský geografický atlas,  Atas Slovenska, glóbus, kompas, buzola 

 encyklopédie a odborné časopisy : Geografia, Geo, Ľudia a Zem, National geographic 

 DVD filmy a výukové programy : Zázraky vesmíru, Didakta Zemepis, Terasoft programy, ďalšie podľa priebežnej ponuky 

 internet: Program Albert, internetové geografické portály, testy Hot potatoes, interaktívne cvičenia 
 

 

Hodnotenie žiakov 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériach v každom vzdelávacom výstupe. Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol 

danú problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce. 

Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomne testy a projekt. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami 

a spôsobilosťami. Pri  

hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu. Hodnotiť sa bude známkou. 
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Školský vzdelávací program Geografia-6.ročník 
/6.M – 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne/ 

                                                                                                   /6.A,B -1 hodina týždenne, 33 hodín ročne/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Charakteristika predmetu v 6. ročníku 
      

Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. Je to pre žiakov prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o 

prostredí, ktoré ich zaujíma a pritom sa naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom 

konkrétnych javov žiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. Žiaci pri vyučovaní sa oboznámia nielen 

s geografickou polohou svetadielov, ale spoznajú tiež spoločenské zvyky, zaujímavosti a rekordy v jednotlivých svetadieloch. 

Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby                 2 a 1 hodina týždenne 

Ročník Šiesty 

Škola ZŠ M.R.Štefánika 

Kód a názov ŠVP ISCED 2 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
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V rámci vyučovania sa značný priestor venuje práci s mapami a ďalšími doplňujúcimi informáciami.Do predmetu sú zaradené prierezové témy: osobnostný 

a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, ekologická výchova, ochrana života a zdravia, tvorba referátov a ich  prezentácia. 

 
 

 Ciele vyučovacieho predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie 
      Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré 

vie žiak správne skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny.  

 

Ciele geografie v 6. ročníku: 

 získať základné vedomosti o Austrálii, Oceánii a Amerike, geografických charakteristikách obidvoch svetadielov, vedieť opísať polárne oblasti Zeme, 

 rozvíjať si chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich,  

 prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta,  

 rozvíjať  kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním projektov. Žiaci samostatne s pomocou literatúry a internetu spracúvajú 

informácie o krajine a vytvoria mapy s fotografiami a opisom zaujímavostí Ameriky a Austrálie, 

 kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných regiónoch sveta. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej 

identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.  

 

 vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi -mapy na internete, orientovať sa na mape podľa geografických súradníc,  

 oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť,  

 získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať, vypracovať projekt a odprezentovať ho,  

 diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych,  

 získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti. 
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Obsah vzdelávania 
     V 6. ročníku je obsahom štúdia geografie Planéta Zem a na nej Austrália a Amerika. Poznatky sú interpretované nielen v teoretickej, ale  aj v praktickej rovine a 

sú poskytované motivačným spôsobom.   

 

                                      Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

1. Úvodná hodina  – 1hod. 

2 . Planéta Zem – Opakovanie precvičovanie učiva 5. ročníka- 6 /4 ŠVP, 2hod.ŠkVP/ 

3. Svetový   Oceán – 2(1ŠVP,1hodŠkVP/ 

4.Austrália – 13/7 ŠVP, 6hod. ŠkVP/ 

5. Projekt – Moje naj z Austrálie – 3 /1 ŠVP, 2 hod.ŠkVP/ 

6.Oceánia – ostrovný svet – 4 /2 ŠVP, 2 hod. ŠkVP/ 

7.Polárne oblasti Zeme – 3/1 ŠVP, 2 hod.ŠkVP/ 

4. Amerika – 30 /16 ŠVP, 14 hod.ŠkVP/ 

5. Projekt – Moje naj z Ameriky – 3 /1 ŠVP, 2hod. ŠkVP/ 

5. Záverečné opakovanie – 1hod. 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX.  Vytvoriť pozitivnu klímu v triede, 

pripravit žiakov na získavanie nových 

vedomostí 

Úvodná 

hodina 

Plán práce,aktivity, 

spôsob hodnotenia 

 Rozhovor, 

dialóg, 

vysvetľovanie 

Osvojiť si systém a 

organizáciu 

vyučovacieho 

procesu 

 1  

IX.  - vysvetliť ako vzniká sopka, sopečná 

činnosť na základe pohybu zemských krýh 

- Určiť na mape sopečné oblasti, sopečný 

pás a vedieť vymenovať najznámejšie 

sopky- rozumieť základným pojmom - 

zemetrasenie, sop.činnosť, tsunami, určiť 

na mape oblasti zemetrasení, poukázať 

na ničivú silu zemetrasenia 

 

Planéta 

Zem 

Vznik pohorí, 

sopečná činnosť, 

zemetrasenia 

Environmentálna 

výchova, dopravná 

výchova, multikultúrna 

výchova 

- riadený 

rozhovor, 

skupinová práca, 

diskusia 

Vysvetliť, ako vzniká  

sopka a zemetrasenia. 

Určiť na mape 

sopečný pás a ktoré 

oblasti sú najviac 

ohrozené. 

Vedieť pomenovať 

a nakresliť časti 

sopky 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

1 - práca s obrazovým 

materiálom, práca s mapou 

IX.  - vedieť ukázať na mape podnebné pásma 

a určiť ich charakteristické znaky 

- spoznávať základné charakteristiky 

počasia, nebezpečné úkazy v počasí , 

katastrofy 

 

 

Planéta 

Zem 

Podnebie 

a podnebné pásma 
- environmentálna, 

mediálna a regionálna 

výchova 

 

výklad, riadený 

rozhovor, 

skupinová práca 

- žiak ovláda pojmy 

meteorológia, 

počasie, podnebie, čo 

ovplyvňuje 

rozšírenie 

podnebných pásiem 

na Zemi,  vie 

vymenovať 

a charakterizovať 

podnebné pásma  

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

1  

práca s atlasom 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX.  Orientovať sa na mape podľa súradníc.  

Vedieť čítať a interpretovať údaje z máp, 

plánov a orientovať sa podľa nich v praxi. 

Určiť geografickú polohu bodu na mape 

geografickými súradnicami. 

 

 

Planéta 

Zem 

Určovanie 

geografickej polohy 

matematika  

Práca s mapou. 

 

Metódy 

skupinovej 

práce. 

 určiť, na ktorej 

pologuli sa 

nachádzajú 

svetadiely , 

 čítať mapu podľa 

legendy mapy, 

 vedieť určiť polohu 

miesta na Zemi 

geografickými 

súradnicami, 

 

 
Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

    1 Práca s atlasmi 

IX.  - spoznať a porovnať na základe príkladov 

oblasti na Zemi podľa rastlinstva, vedieť 

vymenovať rastlinné pásma od rovníka k 

pólom, zoznámiť sa s jednotlivými typmi 

krajín, charakterizovať ich podľa 

základných znakov, 

- viesť žiakov k ochrane prírody, 

poukázať na ochranu životného prostredia. 

 

Planéta 

Zem 

Typy krajín na Zemi. 

Stepi 

- environmentálna 

a regionálna výchova, 

multikultúrna výchova 

- výklad, riadený 

rozhovor 

žiak ovláda 

rozloženie stepí na 

zemskom povrchu, 

vie charakterizovať 

podnebie, vegetáciu 

a živočíšstvo na 

stepiach, pozná 

využitie stepí 

človekom 

na rôznych 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

1 práca s atlasom, obrazovým 

materiálom 

IX – X.  spoznať a porovnať na základe príkladov 

oblasti na Zemi podľa rastlinstva, vedieť 

vymenovať rastlinné pásma od rovníka k 

pólom, zoznámiť sa s jednotlivými typmi 

krajín, charakterizovať ich podľa 

základných znakov 

 

Planéta 

Zem 

Lesy mierneho 

pásma 

- environmentálna 

a regionálna výchova, 

multikultúrna výchova 

 

výklad, riadený 

rozhovor 

- žiak vie určiť 

rozloženie lesov 

mierneho pásma 

v závislosti od 

meniaceho sa 

podnebia 

a zemepisnej šírky, 

pozná rastl. a 

živočíchy 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

1  

práca s atlasom, obrazovým 

materiálom 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

X.  - spoznať a porovnať na základe 

príkladov oblasti na Zemi podľa 

rastlinstva, vedieť vymenovať rastlinné 

pásma od rovníka k pólom, zoznámiť 

sa s jednotlivými typmi krajín, 

charakterizovať ich podľa základných 

znakov, 

- viesť žiakov k ochrane prírody, 

poukázať na ochranu životného 

prostredia. 

Planéta 

Zem 

Život ľudí vo 

vysokých 

pohoriach 

- environmentálna 

a regionálna výchova, 

multikultúrna výchova 

výklad, riadený 

rozhovor 

- žiak rozlišuje 

výškové vertikálne 

členenie pohorí 

v rôznych častiach 

sveta; vie 

charakterizovať 

využitie vysokých 

pohorí  

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

1 práca s atlasom, 

obrazovým materiálom 

X.  žiak má základné poznatky o svetovom 

oceáne; ovláda základné využitie 

oceánov; vie vymenovať oceány podľa 

veľkosti a pozná základné 

charakteristiky oceánov 

Svetový 

oceán 

Svetový oceán - environmentálna výchova, 

regionálna výchova, 

multikultúrna výchova 

- výklad, riadený 

rozhovor 

- žiak ovláda 

základné pojmy: 

oceán, more, záliv, 

zátoka, prieliv, 

prieplav, vie 

vymenovať oceány 

podľa veľkosti 

a objemu; chápe 

pohyby morskej 

vody a príčiny ich 

vzniku;, pozná 

využitie oceánov 

 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

2 - práca s atlasom, 

audiovizuálnou technikou 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

X.  Vedieť sa orientovať  na mape 

vzhľadom na ostatné svetadiely, zálivy, 

polostrovy, prielivy 

oceány 

Poznať základné povrchové celky 

Austrálie - pohoria, náhorné plošiny, 

panvy, púšte, nížiny, 

 

Austrália Poloha a povrch 

Austrálie 

- environmentálna, 

regionálna výchova 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Kooperatívne 

vyučovanie 

 

 

- žiak dokáže 

opísať polohu 

Austrálie podľa 

vybraných kritérií; 

vie vymenovať 

moria, zálivy, 

prielivy ležiaca b 

blízkosti Austrálie; 

vie popísať povrch 

Austrálie 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

    2 Pojmy: - oceány a moria 

obmývajúce Austráliu; 

povrchové celky /púšte, 

pohoria, nížiny/ Austrálie; 

Uluru, Mt. Kosciuszko, 

Wave rock 

X.  Poznať podnebné oblasti vyskytujúce sa 

v Austrálii, poznať faktory 

ovplyvňujúce a vplývajúce sa podnebie 

Austrálie; vedieť vymenovať rieky 

a jazerá Austrálie,  vysvetliť pojem 

creek, artézska voda, artézske studne 

a pozná princíp získavania vody 

z artézskych studní 

Austrália Podnebie 

a vodstvo 

Austrálie 

- environmentálna, 

regionálna výchova 

- riadený rozhovor, 

výklad, 

pozorovanie 

- práca s atlasom 

a inými zdrojmi 

informácií 

- žiak dokáže 

charakterizovať 

podnebné oblasti 

Austrálie, morské 

prúdy 

ovplyvňujúce 

pobrežie 

Austrálie,  creek, 

jazerá a rieky 

Austrálie, artézska 

voda, artézska 

studňa 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

2 Pojmy: creek, jazerá 

a rieky Austrálie, artézska 

voda, artézska studňa 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

X.  - Vymenovať šírkové a výškové pásma 

a stupne ,typické živočíšstvo, 

- charakterizovať prírodné krajiny ,ich 

rozloženie 

Austrália Rastlinstvo 

a živočíšstvo 

Austrálie 

- environmentálna, 

regionálna výchova 

- riadený rozhovor, 

diskusia, výklad 

práca s atlasom a 

audiovizuálnou 

technikou 

- žiak chápe 

význam existencie 

endemitov na 

území Austrálie; 

vie rozlišovať 

endemické druhy 

rastlinstva 

a živočíšstva; 

pozná horizontálnu 

a vertikálnu 

zonálnosť 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

    2 Pojmy: - endemit, 

vačkovce, vajcorodé 

cicavce, nelietavé vtáky, 

banksie, wolémia 

vznešená, eukalypty, 

scrub, Koralová bariéra 

XI.  - Charakterizovať osídlenie a históriu 

Austrálie, poznať pôvodných 

obyvateľov a spôsob ich života, 

charakterizovať rozmiestnenie 

obyvateľstva na území kontinentu 

Austrália Obyvateľstvo 

Austrálie 

- environmentálna, 

regionálna výchova, 

multikultúrna výchova 

- riadený rozhovor, 

diskusia, výklad 

práca s atlasom a 

audiovizuálnou 

technikou 

- žiak pozná 

osídlenie 

a históriu 

Austrálie; pozná 

pôvodných 

obyvateľov a vie 

vysvetliť princíp 

osídľovania 

v súčasnosti; 

dokáže 

charakterizovať 

rozmiestnenie 

obyvateľstva na 

území kontinentu 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

1 Pojmy: - James Cook, 

Abel Tasman, história 

osídľovania, vyhlásenie 

samostatnosti Austrálie, 

Aborigéni 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

XI.   Pozať spôsob života v sídlach Austrálie 

a využitia  týchto miest;  vysvetliť 

politické zriadenie v Austrálii 

Austrália Sídla Austrálie - environmentálna, 

regionálna výchova, 

multikultúrna výchova 

- riadený 

rozhovor, 

diskusia, výklad 

práca s atlasom a 

audiovizuálnou 

technikou 

- žiak ovláda štáty 

a teritória Austrálie 

s hlavnými mestami; 

definovať počet 

obyvateľov a pojem 

hustota obyvateľstva; 

pozná úradný jazyk 

Austrálie; pozná 

pamiatky UNESCO v 

Austrálii 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

2 Pojmy: - Austrálsky zväz, 

štáty a teritória Austrálskeho 

zväzu, hustota obyvateľstva, 

počet obyvateľov, úradný 

jazyk, domínium, pamiatky 

UNESCO 

XI.  Charakterizovať základné oblasti 

hospodárstva Austrálie, stanoviť 

poľnohospodársku orientáciu, ťažbu 

nerastných surovín a priemyselné 

zameranie Austrálie 

Austrália Hospodárstvo 

Austrálie 

- environmentálna, 

regionálna výchova, 

multikultúrna výchova 

- riadený 

rozhovor, 

diskusia, výklad 

práca s atlasom a 

audiovizuálnou 

technikou 

- žiak pozná 

základné oblasti 

hospodárstva 

Austrálie, vie 

stanoviť 

poľnohospodársku 

orientáciu; obchod, 

ťažbu nerastných 

surovín 

a priemyselné 

zameranie Austrálie; 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

1 Pojmy: - poľnohospodárstvo, 

nerastné suroviny, priemysel, 

doprava, obchod   

 XI.  Charakterizovaľ najpálčivejšie problémy 

obyvateľov Austrálie a poznať ich dopad 

na obyvateľstvo Austrálie 

Austrália Problémy Austrálie - environmentálna 

výchova 

- tímová práca, 

riadený 

rozhovor, - práca 

s informáciami 

a internetom 

-vysvetliť problémy  

ozónovej vrstvy 

,nepôvodných 

organizmov, 

nedostatku vody 

a veľkých požiarov 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

2 pojmy: - ozónová vrstva, 

ozónová diera, nepôvodné 

organizmy a ich dôsledky, - 

nedostatok vody, sucho, 

požiare 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

XI.  Precvičiť a utvrdiť učivo o Austrálii Austrália Austrália v kocke Environmentálna 

výchova 

- premietanie 

audiovizuálnej 

techniky, riadený 

rozhovor 

- utvrdzovanie učiva 

o Austrálii 

Písomé skúšanie 

– záverečný test 

o Austrálii 

  1    

XI. –XII. vyhľadať informácie v literatúre 

a internete o vybraných miestach 

Austrálie, spracovať projekt o pamiatkach 

a odprezentovať ho 

Austrália Projekt – moje naj 

z Austrálie Príprava 

projektu  ,práca na 

projekte,prezentácia 

projektu 

 

 

Dejepis, multikultúrna 

výchova, mediálna 

výchova 

Projektová  

práca 

Pracovať 

s odbornou 

literatúrou, vedieť 

vyhľadávať 

informácie o danom 

území. Spracovať 

projekt a 

odprezentovať ho 

Prezentácia 

projektu 

3  

 XII.  - opísať život vo vybraných krajinách 

Oceánie, poznať ich obyvateľstvo 

a hospodársku orientáciu 

Oceánia Prírodné podmienky 

Oceánie, Využívanie 

Oceánie 

- environmentálna 

a multikultúrna výchova 

- výklad, 

pozorovanie, 

riadený 

rozhovor, 

diskusia, - práca 

s atlasom 

a rôznymi 

zdrojmi 

informácií  

- žiak ovláda polohu 

Oceánie v Tichom 

oceáne, vie deliť 

ostrovy Oceánie 

podľa prírodných 

podmienok 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

4  

Pojmy: - Oceánia, Melanézia, 

Mikronézia, Polynézia 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

I.  Poznať potrebu ochrany prírody v tejto 

oblasti, uvedomovať  si následky 

globálneho otepľovania Zeme 

Polárne 

oblasti 

tundra, polárne 

krajiny, Antarktída, 

Arktída, Grónsko 

Environmentálna 

výchova 

- výklad, tímová 

práca, riadený 

roz - práca 

s atlasom 

a rôznymi 

zdrojmi 

informáciíhovor,  

- žiak vie 

charakterizovať 

fyzickogeografické 

pomery v Antarktíde 

a v Arktíde, pozná 

ich vedecký 

a výskumný význam 

a potrebu ochrany 

prírody týchto oblastí 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

3 Pojmy: Antarktída, Arktída, 

Grónsko 

I. -II - vedieť sa orientovať na mape vzhľadom 

na ostatné svetadiely, zálivy, polostrovy, 

prielivy 

oceány 

 

Amerika Poloha Ameriky 

a jej osídľovanie 

Dejepis Práca s atlasom 

a mapou sveta 

 

vie na mape určiť 

polohu Ameriky vo 

vzťah k iným 

svetadielom,  

-pozná cestovateľov, 

ktorí skúmali oblasť 

 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

1 Pojmy: - ostrovy, polostrovy, 

zálivy, prielivy, prieplavy, 

moria, oceány vôkol 

Ameriky; Indiáni, osídľovanie 

Ameriky 

II.  - vedieť vysvetliť vznik pohorí, 

charakterizovať povrchové celky 
Amerika Povrch Ameriky Literatúra 

Environmentálna 

výchova 

 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

 

- žiak ovláda 

povrchové celky 

Ameriky 

 

Práca s mapou 

Ústne skúšanie 

Písomné 

skúšanie – slepá 

mapa 

1 Pojmy: 

Pohoria, nížiny, púšte 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

II.  - Charakterizovať podnebné pásma 

a oblasti 

- Poznať a charakterizovať riečnu sieť 

Ameriky 

Amerika Podnebie a 

Vodstvo 

Enviromentálna výchova - výklad, 

pozorovanie 

- práca s atlasom 

- žiak ovláda 

podnebné pásma, 

vplyv morských 

a vzdušných 

prúdov na 

podnebie, - žiak 

ovláda rieky 

a jazerá Ameriky, 

pozná ich 

hospodárske 

využitie, vie kde sa 

nachádzajú 

vodopády, 

Práca s mapou 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

– slepá mapa 

    2 Pojmy: - podnebné pásma, 

morské prúdy, 

anticyklóny, cyklóny, 

tornáda 

- jazerá, rieky, vodopády 

Ameriky 

II.  - Vymenovať šírkové a výškové pásma 

a stupne,  

 - Poznať typické živočíšstvo, 

- opísať  vznik pôd,  

- charakterizovať využívanie prírod. 

krajín človekom 

 

 

Amerika Vegetačné pásma 

Ameriky 

Rastlinstvo a 

živočišstvo, pôdy 

, 

 

Biológia 

 

Enviromentálna  výchova 

 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Obrazový materiál 

Heuristický 

rozhovor 

 

vie vysvetliť vznik 

pásiem a stupňov 

-opíše faktory ktoré 

ovplyvňujú vznik 

rastlinstva 

a živočíšstva 

-priradí 

k podnebnému 

pásmu rastlinné 

stupne 

 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

2 Pojmy: 

 

Šírkové pásma 

 

Výškové  stupne 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

II.  - poznať prírodné krásy Ameriky, vie ich 

lokalizovať na mape; ovláda oblasti 

výskytu hurikánov a tornád 

Amerika Zaujímavosti prírody 

Severnej Ameriky 

Environmentálna  

výchova 
- výklad, 

pozorovanie, 

tímová práca - 

práca 

s obrazovým 

materiálom 

a inými 

informačnými 

zdrojmi 

 

- žiak vie vymenovať 

a ukázať rozšírenie 

národných parkov 

v Ameriky, pozná 

dôvody vyhlásenia 

týchto národných 

parkov 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 Prezentácie 

projektov 

    1 Pojmy: - kaňon rieky 

Colorado, rieka Amazonka, 

Niagarské vodopády, 

vodopády Iguazú, gejzíry, 

Patagónia, hurikán, tornádo 

II. – III. - poznať prírodné krásy Ameriky, vie ich 

lokalizovať na mape; ovláda oblasti 

výskytu zemetrasení a sopečnej činnosti 

Amerika Zaujímavosti prírody 

Južnej Amariky 

Environmentálna  

výchova 
- výklad, 

pozorovanie, 

tímová práca - 

práca 

s obrazovým 

materiálom 

a inými 

informačnými 

zdrojmi 

 

- žiak vie 

vymenovať a ukázať 

rozšírenie 

národných parkov 

v Ameriky, pozná 

dôvody vyhlásenia 

týchto národných 

parkov 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 Prezentácie 

projektov 

1  

III.  - Charakterizovať rasy a ich lokalizácia,  

- Poznať rozmiestnenie obyvateľov,  

kočovné kmene, 

- Poznať  kultúrne rozdiely, náboženstvá 

-Vedieťvymenovať najvýznamnejšie sídla: 

Amerika Obyvateľstvo a sídla 

 

Multikultúrna výchova  

- výklad, - práca 

s obrazovým 

materiálom 

a inými 

informačnými 

zdrojmi 

 

-vie charakterizovať 

skupiny obyvateľov 

podľa farby pleti 

-pozná hlavné mestá 

veľkých štátov,  

 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

2  

Pojmy: - počet obyvateľov, 

národy, jazyky, rasy, Indiáni, 

náboženstvá 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

III.  -  charakterizovať hospodárske 

zameranie Ameriky, pozná oblasti 

pestovania vybraných druhov 

poľnohospodárskych kultúr a plodín; 

pozná oblasti chovu hospodárskych 

zvierat na farmách; oblasti výskytu 

a ťažby vybraných nerastných surovín 

a vznik a vývoj priemyselných centier 

Amerika Hospodárske 

zameranie 

Ameriky 

environmentálna, regionálna 

a multikultúrna výchova 

- výklad, riadený 

rozhovor, 

skupinová práca 

práca s atlasom 

a srôznymi zdrojmi 

informácií 

-vie vymenovať - 

moderné 

technológie, nerastné 

suroviny, 

poľnohospodárske 

plodiny a kultúry, 

chov hovädzieho 

dobytka, 

priemyselné centrá, 

kovboji, farmy, 

Panamerická 

diaľnica, oblasť 

výskumu a vývoja – 

Sillicon Valley 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

    3 Pojmy: kovboji, farmy, 

Panamerická dialnica, 

Sillicon Valley 

III.  - Komplexne charakterizovať oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať 

najnavštevovanejšie miesta CR 

 

Amerika Kanada – prírodné 

krásy, 

Hospodárske 

využitie Kanady 

environmentálna, regionálna 

a multikultúrna výchova 

- výklad, riadený 

rozhovor, 

skupinová práca 

práca s atlasom a s 

rôznymi zdrojmi 

informácií 

- žiak ovláda 

symboly Kanady, 

vie sa orientovať na 

mpozná národné 

parky a prírodné 

rezervácie, pozná 

hospodársku 

orientáciu Kanady 

a jej prvenstvá 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

2 Pojmy: - krajina 

javorového listu, jazerá 

Kanady, ľadovce 

a ostrovy ľadovcového 

pôvodu Kanady 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

III.-IV.  - Komplexne charakterizovať oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať 

najnavštevovanejšie miesta CR 

 

Amerika USA – zaujímavosti 

prírody, zaujímavosti 

zo života, 

hospodárske využitie 

environmentálna, 

regionálna 

a multikultúrna výchova 

- výklad, riadený 

rozhovor, 

skupinová práca 

práca s atlasom 

a s rôznymi 

zdrojmi 

informácií 

žiak pozná 

 jedinečnosti prírody 

USA, mestá , 

vybrané štáty , rasy 

a hospodárske 

zameranie 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

    3 Pojmy: americký futbal, 

bejzbal, basketbal, rode, Las 

Vegas, Hollywood 

IV.  - Komplexne charakterizovať oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať 

najnavštevovanejšie miesta CR 

 

Amerika Mexico – prírodné 

krásy, Hospodárske 

využitie 

environmentálna, 

regionálna 

a multikultúrna výchova 

- výklad, riadený 

rozhovor, 

skupinová práca 

práca s atlasom 

a s rôznymi 

zdrojmi 

informácií 

- žiak ovláda 

hospodárske 

zameranie Mexika; 

oblasti cestovného 

ruchu v Mexiku, 

prírodné 

zaujímavosti 

a problémy s 

preľudnením 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

2 Pojmy: - Aztékovia, Mayovia, 

Yucatánsky polostrov, 

pyramída boha Slnka 

IV.  - Komplexne charakterizovať oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať 

najnavštevovanejšie miesta CR 

 

Amerika Karibská oblasť environmentálna, 

regionálna 

a multikultúrna výchova 

 

- výklad, riadený 

rozhovor, 

skupinová práca 

práca s atlasom 

a s rôznymi 

zdrojmi 

informácií 

- žiak pozná štáty 

rozprestierajúce sa 

v Karibskej oblasti, 

ovláda jazyky týchto 

štátov, hospodárske 

zameranie vybraných 

štátov 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

1  

Pojmy: Jamajka, 

Dominikánska republika, 

Kuba, Panama, panamský 

prieplav, Kostarika 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IV.  - Komplexne charakterizovať oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať 

najnavštevovanejšie miesta CR 

 

Amerika Brazília environmentálna, regionálna 

a multikultúrna výchova 

- riadený rozhovor, 

diskusia, 

práca s atlasom 

a informačným 

materiálom 

- žiak spoznáva 

fyzickogeografické 

a humánnogeografické 

pomery v Brazílii, 

oboznamuje sa 

s významom 

Amazonského pralesa 

a jeho využívaním, pozná 

poľnohospodárske 

plodiny a nerastné 

suroviny Brazílie, 

problémy miest v Brazílii 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

    2 Pojmy: futbal, 

karneval, socha Ježiša 

Krista 

IV.  - Komplexne charakterizovať oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať 

najnavštevovanejšie miesta CR 

 

Amerika Guyanská oblasť environmentálna, regionálna 

a multikultúrna výchova 

- riadený rozhovor, 

diskusia, 

práca s atlasom 

a informačným 

materiálom 

- žiak pozná štáty 

patriaci do Guyanskej 

oblasti a ich prírodné 

a socioekonomické 

pomery 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

1 Pojmy:  Guayana, 

Francúzska Guayana, 

Surinam 

IV.  - Komplexne charakterizovať oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať 

najnavštevovanejšie miesta CR 

 

Amerika Argentína environmentálna, regionálna 

a multikultúrna výchova 

 

- riadený rozhovor, 

diskusia, 

práca s atlasom 

a informačným 

materiálom 

- žiak vie vysvetliť 

hospodárske postavenie 

Argentíny v rámci 

Laplatskej oblasti, pozná 

špecifiká obyvateľstva 

Argentíny, ich záujmy, 

národný tanec, jazyk; 

poľnohospodárske 

zameranie 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

1  

Pojmy: - Argentína, 

hlavné mesto, 

Patagónia, významné 

mestá, tango 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

V.  - Komplexne charakterizovať oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať 

najnavštevovanejšie miesta CR 

 

Amerika Laplatská oblasť environmentálna, 

regionálna 

a multikultúrna výchova 

 

- riadený 

rozhovor, 

diskusia, 

práca s atlasom 

a informačným 

materiálom 

- žiak pozná štáty 

patriace do 

Laplatskej oblasti, 

pozná ich 

poľnohospodárske 

zameranie 

a hospodársku 

orientáciu 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

    1 Pojmy: Argentína, Paraguaj, 

Uruguaj 

V.  - Komplexne charakterizovať oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať 

najnavštevovanejšie miesta CR 

 

Amerika Andské štáty environmentálna, 

regionálna 

a multikultúrna výchova 

 

- riadený 

rozhovor, 

diskusia, 

práca s atlasom 

a informačným 

materiálom 

- žiak pozná štáty 

patriace do Andskej 

oblasti, pozná ich 

hospodárske 

zameranie, spôsob 

osídlenia týchto 

štátov, NP Galapágy 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

2 Pojmy: - štáty Andskej 

oblasti, lamy, liadok, mestic 

indiáni, koka, NP Galapágyi, 

V.  – VI. Charakterizovaľ najpálčivejšie problémy 

obyvateľov Amerikya poznať ich dopad 

na obyvateľstvo . 

Amerika Problémy Ameriky environmentálna, 

regionálna 

a multikultúrna výchova 

 

 

- riadený 

rozhovor, 

diskusia, 

práca s atlasom 

a informačným 

materiálom 

- žiak pozná prírodné 

katastrofy, problémy 

rýchleho rastu miest 

v strednej a južnej 

Amerike, uvedomuje 

si príčiny 

nelegálneho 

sťahovania 

obyvateľstva zo 

štátov strednej 

a južnej Ameriky 

Práca s mapou 

 

Ústne skúšanie 

 

2  

Pojmy: 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

VI.  vyhľadať informácie v literatúre 

a internete o vybraných miestach 

Austrálie, spracovať projekt o 

pamiatkach a odprezentovať ho 

Amerika Projekt – moje naj 

z Ameriky 

Dejepis, multikultúrna 

výchova, mediálna výchova 

- tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti, 

osobnostný 

a sociálny rozvoj 

žiaka 

Pracovať 

s odbornou 

literatúrou, vedieť 

vyhľadávať 

informácie o 

danom území. 

Spracovať projekt a 

odprezentovať ho 

Prezentácia 

projektu 

    3  

VI.  Záverečné zhodnotenie, opakovanie Amerika Záverečné 

hodnotenie, 

opakovanie 

 Rozhovor 

 

Dialóg 

 

Frontálne  

opakovanie 

-vie opísať, čo ho 

zaujalo o Amerike 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

1  

 

 

 

 

 

Požadovaný výstup žiakov  z geografie v 6.ročníku 
 čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť ich, využívať,     prezentovať,  

 získavať údaje z nesúvislých textov – grafov, diagramov máp, tabuliek, štatistických údajov,  

 čítať obrázky, rozvíjať vizuálnu gramotnosť. 

 vysvetľovanie vzniku a procesu prírodných dejov v jednotlivých oblastiach sveta, 
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  získavanie informácií o rôznych kultúrach sveta a ich hodnotenie,  

 hodnotenie vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou, v týchto častiach je potrebné sa zamerať na objektívne spracovávanie informácií. 

 

Stratégia vyučovania 
 

Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich 

použitie bude závisieť od témy a štruktúry vyučovacej hodiny. Okrem klasických metód / motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie a 

opakovanie učiva/ sa veľký dôraz kladie na: 

 začlenenie práce s kartografickým materiálom, hlavne mapou, práce s literatúrou- učebnicou a doplňujúcimi zdrojmi, 

 začlenenie skupinovej práce a práce vo dvojiciach do výučby, podporovať komunikáciu medzi žiakmi a učiteľom, 

 samostatné vyhľadávanie informácií, vedenie žiakov k samostatnej práci pri vypracovávaní projektov, 

 maximálne využitie IKT vo výučbe-výukové programy, dataprojektor, počítač, filmy, interaktívne cvičenia 

 využitie didaktických hier-zemepisné tajničky, doplňovačky a osemsmerovky, 

 Výučba bude prebiehať v triede, ale aj v počítačovej učebni. 

 

Učebné zdroje 
 učebnica a atlasy: učebnica geografie pre 6.ročník, geografický zošit pre 6..ročník,Školský zemepisný atlas, Zemepisný atlas sveta, glóbus 

 encyklopédie a odborné časopisy : National geographic, GEO, Ľudia a Zem, Historická revue 

 DVD filmy a výukové programy : Zázračná planéta,  Didakta Zemepis, Stiefel Základy kartografie, ďalšie podľa priebežnej ponuky 

 internet a didaktická technika: Program Albert, internetové geografické portály, interaktívne testy. 

 

Kľúčové kompetencie 
 

 kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

 kompetencie v oblasti IKT 

 kompetencie reišiť problémy 

 kompetencie občianske 

 kompetencie smerujúce k iniciatívnosti 

 

Prierezové témy 
 osobnostný a sociálny rozvoj: v témach Život ľudí v pohoriach, Hospodárstvo krajín, Obyvateľstvo, Problémy obyvateľov svetadielov 

 environmentálna výchova:  Prírodné pomery svetadielov, Zaujímavosti prírody, Problémy veľkomiest 
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 ekologická výchova:  Zaujímavosti a rekordy, Typy krajín na Zemi  

 ochrana života a zdravia: Problémy ľudí vo veľkomestách a na vidieku, Spôsob života, Hospodárstvo 

 tvorba projektu a jeho prezentácia: Vytvorenie máp so zaujímavosťami Ameriky a Austrálie, ich opis 

 

 

Hodnotenie žiakov 
Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomne testy a projekty Hodnotená bude tiež aktivita žiakov na 

hodinách, zapájanie sa do hier. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.  

Pri hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu. Hodnotiť sa bude známkou. 
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Školský vzdelávací program Geografia -7.ročník 
/7.M - 2 hodiny  týždenne, 66 hodín ročne/ 

/7.A.B - 1 hodina  týždenne, 33 hodín ročne/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ciele vyučovacieho predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie 
      Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré 

vie žiak správne skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny.  

 

Ciele geografie v 7. ročníku: 

 získať základné vedomosti o Afrike a Ázii, geografických charakteristikách obidvoch svetadielov, 

 rozvíjať si chuť učiť sa rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich,  

 prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta,  

 rozvíjať  kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním referátov. Žiaci samostatne s pomocou literatúry a internetu spracúvajú 

informácie o krajine. 

Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby 2,  1 hodina týždenne 

Ročník siedmy 

Škola ZŠ M.R.Štefánika 

Kód a názov ŠVP ISCED 2 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
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 kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných regiónoch sveta. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej 

identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.  

 

 vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas, mapy na internete, orientovať sa na mape podľa súradníc,  

 oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť,  

 získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať, vypracovať referát a odprezentovať ho,  

 diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych,  

 získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti. 

 

 

 

 

Obsah vzdelávania 

 
     V 7. ročníku je obsahom štúdia geografie svetadiel Afrika a Ázia. Poznatky sú interpretované nielen v teoretickej, ale  aj v praktickej rovine a sú poskytované 

motivačným spôsobom.   

 

 

                                      Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 

 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

1. Úvodná hodina – 1hod. 

2 . Opakovanie 6. ročníka – 4 hod. 

3. Afrika– 23 hod. 

4.Ázia – 32 hod. 

5. Záverečné opakovanie – 4hod. 

6. Časová rezerva na opakovanie, interaktivne cvičenia a ppt – 2 hod. 
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hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX.  Vytvoriť pozitivnu klímu v triede, 

pripravit žiakov na získavanie nových 

vedomostí 

Úvodná 

hodina 

 

Úvodná hodina 

Plán práce,aktivity, 

spôsob hodnotenia 

 Rozhovor, 

dialóg, 

vysvetľovanie 

Informácie o učive 7. 

ročníka. Oboznámiť 

žiakov s obsahom 

a cieľmi vyučovania 

geografie 

     1  

IX.  Vedieť sa orientovať  na mape, 

svetadielov a oceánov 

 

Charakterizovať obyvateľstvo, 

hospodářství jednotlivých svetadielov 

 

Poznať najkrešie miesta vytvorené 

prírodou 

Poznať Pamiatky  Unesco v jednotlivých 

svetadieloch 

Opakovanie 

6. ročníka  
 

Opak. Austrália 

 

Opak. Amerika 

Multikulturalita 

 

Dejepis 

 

Cvičenia, 

didaktické hry, 

 

-Orientuje sa  na 

mape svetadielov,  na 

mape sveta 

 – číta tematické 

mapy, -pozná 

svetadiely, oceány. 

- vymenuje 

Pamiatky UNESCO 

 

Frontálne  

opakovanie 

    4  

IX – X.  Vedieť sa orientovať  na mape vzhľadom 

na ostatné svetadiely, zálivy, polostrovy, 

prielivy 

oceány 

 

Afrika 
 

Poloha, členitosť 

pobrežia 

 

 Práca s atlasom 

a mapou sveta 

 

 

 

-Určí polohu Afriky,  

-orientuje sa na mape 

sveta 

 

 

ústna odpoveď,  

práca s mapou 

2  
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Poznámky 

X. -Poznať základné povrchové celky Afriky 

- pohoria, náhorné plošiny, panvy, púšte, 

nížiny, 

 

-poloha povrch. celkov na mape, Atlas, 

Etiópska vysočina, Dračie vrchy, 

Kilimandžáro 

 

 

Afrika 

 

Povrch 

 

Výtvarná výchova 

 

Literatúra 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Kooperatívne 

vyučovanie 

 

 

-pomenuje najvyššie 

pohoria,  

-ukáže púšte, panvy, 

nížiny 

-podľa obrázkov 

opíše Saharu a oázu 

 

- ústne 

 

 

-písomne – slepá  

mapa 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

    1 Pojmy: 

 

Sahara, 

Kilimandžaro 

X.  - Charakterizovať podnebné pásma 

a oblasti, vznik pasátov 

 

Afrika 
 

Podnebie, pasáty 

 

  

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Diskusia žiakov 

 

 

-vysvetlí vznik 

podnebných pásiem 

a pasátov 

 

 

Ústne skúšanie     1 Pojmy: 

 

pasáty 

X.   

- Poznať a charakterizovať riečnu sieť 

Afriky - Rieky :Níl, Niger, Kongo, 

Zambezi, Orange 

Jazerá: Čadské, Tanganika, Viktóriine 

Vodopády: Viktóriine, bezodtokové 

územia 

 

Afrika 
 

 

Vodstvo 

 

Enviromentálna  

výchova 

Práca s mapou 

a atlasom,  

Slepá  mapa 

-Vie ukázať 

jednotlivé rieky, 

jazerá a vodopády 

-vie vysvetliť 

rozdiely vo 

vodnatosti riek 

 

- ústne 

 

 

-písomne – slepá  

mapa 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

    2 Pojmy: 

Riečna  sieť 

 

jazerá 
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hodnotenia 

Počet 
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X. - Vymenovať šírkové a výškové pásma 

a stupne ,typické živočíšstvo,  

- opísať vznik pôd,  

- charakterizovať prírodné krajiny ,ich 

rozloženie,  

-Vymenovať Národné parky (Serengeti, 

Krugerov NP) 

 

 

Afrika 

 

Rastlinstvo, 

živočišstvo, pôdy 

 

Biológia 

 

Enviromentálna  

výchova 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Obrazový 

materiál 

Heuristický 

rozhovor 

 

-vie vysvetliť vznik 

pásiem a stupňov 

-opíše faktory ktoré 

ovplyvňujú vznik 

rastlinstva 

a živočíšstva 

-priradí 

k podnebnému pásmu 

rastlinné stupne 

 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   2 Pojmy: 

Šírkové  pásma 

 

Výškové  stupne 

XI.  -Charakterizovať  rasy a ich lokalizácia, 

kočovné kmene, prví ľudia, rozmiestnenie 

obyv.,  

Najvýznamnejšie sídla: Alexandria, 

Káhira, Pretória... 

 

Afrika 
 

Obyvateľstvo a sídla 

 

Multikultúrna  výchova Videoprojekcia, 

samostatná práca 

s literatúrou 

 

 

-vie charakterizovať 

skupiny obyvateľov 

-pozná hlavné mestá 

veľkých štátov,  

-vie ich ukázať na 

mape 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   2 Pojmy: 

 

Rasa 

 

Národ 

 

náboženstvo 

 XI.  - Poznať nerastné suroviny, rybolov 

,farebné kovy, zlato, diamanty 

- Uviesť príčiny  negramotnosti 

a civilizačných chorôb,  

 -pomenovať  najnavštevovanejšie miesta 

CR-safari parky 

 

Afrika 
 

 

Hospodárstvo, 

školstvo, zdravot., 

cest. ruch 

 

Enviromentálna   

výchova 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

 

 

 

Práca s odbornou 

literatúrou 

 

-ovláda výskyt ner. 

surovín, 

-vie popísať dôvody 

negramotnosti 

-pozná príčiny 

vysokej chorobnosti 

a úmrtnosti 

obyvateľstva 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   4 Pojmy: 

 

Prírodné  bohatstvo 

 

Negramotnosť 

 

Civilizačné  choroby 

 

 



Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

XII.  - Komplexne charakterizovať  oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať štáty sev. Afriky : Egypt, Líbya, 

Alžírsko, Tunisko, Maroko... 

 

Afrika 
 

Severná Afrika 

 

Dejepis 

 

Multikultúrna  výchova 

Projektové 

vyučovanie 

 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Cvičenia 

a didaktické hry 

 

-vie vymenovať a 

 lokalizovať štáty 

a ich hl. mestá 

-žiak opíše staré 

civilizácie, ich prínos 

pre rozvoj svetadiela 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

  2 Pojmy: 

 

Severná  Afrika 

 XII.  - Komplexne charakterizovať  oblasti v 

štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

 , Štáty str. Afriky : Keňa, Tanzánie, 

Somálsko, Pobrežie slonoviny... 

 

Afrika 
 

Stredná Afrika 

 

Multikultúrna  výchova  

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Ppt 

 

vie opísať safari 

parky, 

-pozná význam 

ochrany prírody 

-pozná význam 

konžského pralesa 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   2 Pojmy: 

 

Stredná  Afrika 

 I.  

- Komplexne charakterizovať  oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

Štáty : JAR, Namíbia, Angola, 

Madagaskar 

 

 

Afrika 
 

Južná Afrika 

 

Multikultúrna  výchova  

Vyhľadávanie 

informácií na 

Webe 

Práca so 

zemepisnou 

čítankou 

 

 

-vie charakterizovať 

rozdiely 

v hospodárstve krajín 

-vie opísať spôsob 

života v jednotl. 

krajinách 

-vie vymenovať 

hlavné problémy 

afric. Krajín 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   2 Pojmy: 

 

Južná  Afrika 
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I.  - Vedieť  opísať pyramídy v Gize..... 

 

- Vytvoriť  projekt 

Afrika 
 

 

Pamiatky UNESCO 

 

Výtvarná  výchova Projektová  práca 

Ppt, didaktické 

hry 

 

 

-vie príčinu vzniku 

pyramíd a ich 

význam pre 

spoločnosť 

Hodnotenie  

projektu 

   3  

II.  - vedieť sa orientovať na mape vzhľadom 

na ostatné svetadiely, zálivy, polostrovy, 

prielivy 

oceány 

 

Ázia 

 

Poloha a pobrežie 

 

Dejepis 

 

 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

 

-vie na mape určiť 

polohu Ázie vo vzťah 

k iným svetadielom,  

-pozná cestovateľov, 

ktorí skúmali oblasť 

 

ústna odpoveď,  

práca s mapou 

   2 - 

 

II. 

 

- Poznať základné ovrchové celky( 

Himaláje, Karakoram, Pamír, 

Západosibírska nížina, Veľká čínska 

nížina, Tibetská náhorná plošina, 

PúšťGobi 

 

Ázia 

 

Povrch 

 

Literatúra 

 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Kooperatívne 

vyučovanie 

 

-vie vysvetliť, ako 

vznikli pohoria na 

príkladoch podľa 

tematických máp, 

obrázkov, fotografií – 

Himaláje 

 

- ústne 

 

 

-písomne – slepá  

mapa 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   2 Pojmy: 

 

Himaláje 

 

Gobi 

 

Veľká  čínska nížina 
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II. - Charakterizovať podnebné pásma 

a oblasti 

-  Popísať vznik a druhy monzúnov 

 

Ázia 

 

Podnebie, 

pod.pásma, 

monzúny 

 

Enviromentálna výchova Práca s atlasom 

a mapou sveta 

didaktické hry 

 

-vie určiť oblasti 

jednotlivých 

podnebných pásiem a 

ich charakteristické 

znaky, 

opísať, ktoré faktory 

najviac 

ovplyvňujú podnebie 

Ázie, 

  

 

Ústne skúšanie    2 Pojmy: 

 

Zimný a letný monzún 

 

III.   

- Poznať a charakterizovať riečnu sieť 

Ázie -  :Žltá, Perlová, Modrá, Mekong, 

Ganga, Indus, Eufrat , Tigris.... 

Jazerá: Kaspické more, Bajkal, Aral, 

Mŕtve more 

 

Ázia 

 

Vodstvo 

 

Enviromentálna výchova Práca s atlasom 

 

a mapou sveta 

Ppt  

 

-Vie ukázať 

jednotlivé rieky, 

jazerá  

-vie vysvetliť 

rozdiely vo 

vodnatosti riek 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

  2 Pojmy: 

 

Riečna  sieť 

 

jazerá 

III. - Vymenovať šírkové a výškové pásma 

a stupne,  

 - Poznať typické živočíšstvo, 

- opísať  vznik pôd,  

- charakterizovať využívanie prírod. krajín 

človekom 

 

 

Ázia 

 

Rastlinstvo a 

živočišstvo, pôdy 

 

Biológia 

 

Enviromentálna  

výchova 

 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Obrazový 

materiál 

Heuristický 

rozhovor 

 

vie vysvetliť vznik 

pásiem a stupňov 

-opíše faktory ktoré 

ovplyvňujú vznik 

rastlinstva 

a živočíšstva 

-priradí 

k podnebnému pásmu 

rastlinné stupne 

 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

  2 Pojmy: 

 

Šírkové pásma 

 

Výškové  stupne 
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III. - Charakterizovať rasy a ich lokalizácia,  

- Poznať rozmiestnenie obyvateľov,  

kočovné kmene, 

- Poznať  kultúrne rozdiely, náboženstvá 

- Vedieť vymenovať najvýznamnejšie 

sídla: Tokio, Peking, Dillí, Bombaj, 

Bagdad, Damask, Teherán, Manila, 

Jakarta... 

 

Ázia 

 

Obyvateľstvo a sídla 

 

Multikultúrna výchova Ppt 

Kooperatívne 

vyučovanie 

 

-vie charakterizovať 

skupiny obyvateľov 

podľa farby pleti 

-pozná rozdiely 

v ázijských 

náboženstvách 

-pozná hlavné mestá 

veľkých štátov,  

 

- ústne 

 

- hodnotenie  

projektu 

 

  2 Pojmy: 

 

Náboženstvo 

 

Aglomerácie 

 

Konurbácie 

 

III.  - Poznať  nerastné suroviny,  

- vedieť vymenovať a popísať 

poľnohospodárske plodiny- ryža, bataty, 

bavlník, juta, živočíšna výroba 

 

Ázia 

 

Hospodárstvo- vývoj 

a poľnohospodárstvo 

 

Enviromentálna  

výchova 

 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Vyhľadávanie 

informácií na 

Webe 

 

-vie vymenovať 

najdôležitejšie 

poľnoh.plodiny 

-pozná lokality 

pestovania plodín  a 

chovu zvierat 

 

- ústne  skúšanie   2 Pojmy:  

 

Nerastné  suroviny 

 

Poľnohospodárske  plodiny 

III. - Vedieť  vysvetliť čo sú to Ázijské tigre,  

-charakterizovať  Áziu ako svetadiel 

elektrotechniky, robotizácie, filmového 

priemyselu - Bollyvood 

 

Ázia 

 

Hospodárstvo- 

priemysel, školstvo, 

zdravotnictvo a CR 

 

Enviromentálna  

výchova 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Vyhľadávanie 

informácií na 

Webe 

 

-pozná svetové 

značky výrobcov  

automobilov, 

elektroniky 

 

 

-ovláda miesta 

výskytu ner. surovín 

– ropa, zem. Plyn 

-vie ukázať na mape 

  

- ústne  skúšanie 

 

 

   2 Pojmy: 

 

Robotizácia 

 

Bollyvood 
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IV. - Komplexne charakterizovať oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať štáty Arabského polostrova, 

Turecko,  

- poznať štáty Perzského zálivu 

najnavštevovanejšie miesta CR 

 

Ázia 

 

Juhozápadná Ázia 

 

Dejepis 

 

Multikultúrna  výchova 

Práca s atlasom 

a mapou sveta  

 

-vie zhodnotiť 

problémy 

s preľudnením,  

-chápe vplyv 

náboženstva pre živ 

ot 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   2 Pojmy:  

 

Juhozápadná  Ázia 

 IV. - Komplexne charakterizovať oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať štáty - India, Nepál, Afganistan... 

 - poznať najnavštevovanejšie miesta CR 

 

Ázia 

 

Južná Ázia 

 

Dejepis 

 

Multikultúrna  výchova 

 

Enviromentálna  

výchova 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

 

 

Projektová  práca 

-pozná mená 

slovenských 

horolezcov  na 

osemtisícovkách 

-pozná ekologické 

problémy spojené 

s pobytom 

horolezeckých 

výprav 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

  2 Pojmy: 

 

Južná  Ázia 

IV. - Komplexne charakterizovať oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať štáty Vietnam, Thajsko, 

Malajzia, Filipíny, Indonézia 

- poznať najnavštevovanejšie miesta CR 

 

Ázia 

 

Juhovýchodná Ázia 

 

Dejepis 

 

 

Multikultúrna  výchova 

 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

 

Práca so 

zemepisnou 

čítankou 

-vie lokalizovať 

jednotlivé štáty 

-vie charakterizovať 

históriu a 

hospodárstvo krajín 

 

-vie lokalizovať 

región 

 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

  2 Pojmy 

 

Juhovýchodná  Ázia 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

V. - Komplexne charakterizovaťa oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať štáty Čína, Štáty Kórejského 

polostrova, Japonsko... 

- poznať najnavštevovanejšie miesta CR 

 

Ázia 

 

Východná Ázia 

 

Dejepis 

 

Multikultúrna  výchova 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Vyhľadávanie 

informácií na 

Webe 

 

- pozná spôsob života 

vyspelých štátov 

východnej Árie 

- vie lokalizovať 

región 

- vie charakterizovať 

históriu a 

hospodářství krajiny 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

  2 Pojmy: 

 

Východná  Ázia 

V. - Komplexne charakterizovať oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať Ázijskú časť Ruska, 

Mongolsko... 

 

Ázia 

 

Severná Ázia 

 

Dejepis 

 

Multikultúrna  výchova 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Vyhľadávanie 

informácií na 

Webe 

 

-pozná spôsob života 

v púštnej oblasti a 

v oblasti Sibíri 

-pozná miesta 

výskytu nerast. 

surovín 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   2 Pojmy: 

 

Severná  Ázia 

V. - Komplexne charakterizovať oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať štáty Kazachstan, Kirgizsko, 

Turménsko, Azerbajdžan... 

- poznať  najnavštevovanejšie miesta CR 

 

 

Ázia 

 

Stredná Ázia 

 

Dejepis 

 

Multikultúrna  výchova 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

videoprojekcia 

 

 

-pozná význam 

Hodvábnej cesty- 

Samarkand, Buchara 

-pozná ekol. prob. 

yysychania 

Aralského jazera 

 

 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   2 Pojmy: 

 

Stredná  Ázia 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

V. - Poznať najkrajšie miesta, ktoré vytvorila 

príroda 

- poznať Národné parky a  pútnické miesta 

 

Ázia 

 

Zaujímavosti prírody 

Ázie  

 

Enviromentálna  

výchova 

 

Biológia 

 

Informatika 

 
Práca s atlasom 

a mapou sveta 

 
Projektová  práca 

 

-chápe význam 

ochrany prírody 

 

- hodmotenie 

projektu 

  2 Pojmy. 

 

Najkrajšie miesta vytvorené 

prírodou 

VI.  

 - Poznať pamiatky Unesco v Ázii - Tádž 

Mahál, Veľký čínsky múr, Petra Angkor 

Vat... 

 

Ázia 

 

 

Kultúrne pamiatky 

UNESCO 

 

Enviromentálna  

výchova 

 

Biológia 

 

Informatika 

 
Práca s atlasom 

a mapou sveta 

 
Projektová  práca 

 

-chápe dôvody 

ochrany kultúrnych 

hodnôt 

- hodnotenie 

projektu 

   2 Pojmy: 

 

Pamiatky  UNESCO 

VI. Záverečné zhodnotenie, opakovanie 

 

 

Záverečné 

zhrnutie 

 

 

Záverečné 

hodnotenie, 

opakovanie 

  Rozhovor 

 

Dialóg 

 

Frontálne  

opakovanie 

-vie opísať, čo ho 

zaujalo o Afrike a 

Ázii 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

  4  
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Požadovaný výstup žiakov  z geografie v 7.ročníku 
 čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť ich, využívať,     prezentovať,  

 získavať údaje z nesúvislých textov – grafov, diagramov máp, tabuliek, štatistických údajov,  

 čítať obrázky, rozvíjať vizuálnu gramotnosť. 

 vysvetľovanie vzniku a procesu prírodných dejov v jednotlivých oblastiach sveta, 

  získavanie informácií o rôznych kultúrach sveta a ich hodnotenie,  

 hodnotenie vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou, v týchto častiach je potrebné sa zamerať na objektívne spracovávanie informácií. 

 

Stratégia vyučovania 
 

Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich 

použitie bude závisieť od témy a štruktúry vyučovacej hodiny. Okrem klasických metód / motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie a 

opakovanie učiva/ sa veľký dôraz kladie na: 

 začlenenie práce s kartografickým materiálom, hlavne mapou, práce s literatúrou- učebnicou, zem.čítankou a doplňujúcimi zdrojmi, 

 začlenenie skupinovej práce a práce vo dvojiciach do výučby, podporovať komunikáciu medzi žiakmi a učiteľom, 

 samostatné vyhľadávanie informácií, vedenie žiakov k samostatnej práci pri vypracovávaní referátov, 

 maximálne využitie IKT vo výučbe-výukové programy, dataprojektor, počítač, filmy, interaktívne cvičenia 

 využitie didaktických hier-zemepisné tajničky, doplňovačky a osemsmerovky, 

 Výučba bude prebiehať v triede, ale aj v počítačovej učebni. 

 

Učebné zdroje 
 učebnica a atlasy: učebnica zemepisu pre . 7..ročník, geografický zošit pre 7..ročník,Školský zemepisný atlas, Zemepisný atlas sveta 

 encyklopédie a odborné časopisy : National geographic, GEO, Ľudia a Zem, Historická revue 

 DVD filmy a výukové programy : Zázračná planéta,  Didakta Zemepis, Terasoft programy, ďalšie podľa priebežnej ponuky 

 internet: Program Albert, internetové geografické portály, interaktívne testy. 

 

 

Kľúčové kompetencie 
 

 kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

 kompetencie v oblasti IKT 

 kompetencie reišiť problémy 
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 kompetencie občianske 

 kompetencie smerujúce k iniciatívnosti 

 

 

 

Prierezové témy 
 osobnostný a sociálny rozvoj, 

 environmentálna výchova, 

 ekologická výchova 

 ochrana života a zdravia 

 tvorba projektu a jeho prezentácia. 

 

Hodnotenie žiakov 
 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách v každom vzdelávacom výstupe. Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, 

ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce. 

Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomne testy a projekt. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so 

zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu. Hodnotiť sa bude známkou. 
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Školský vzdelávací program Geografia – 8.ročník 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ciele vyučovacieho predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie 
      Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré 

vie žiak správne skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny.  

 

Ciele geografie v 8. ročníku:  

 

získať základné vedomosti o Európe, geografických charakteristikách  svetadiela,  

rozvíjať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné   vzťahy a vysvetľovať ich,  

prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych štátoch,  

rozvíjať kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním referátov. Žiaci samostatne s pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie o 

krajine.  

kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných regiónoch. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje 

sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.  

vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas, mapy na internete, orientovať sa na mape podľa súradníc,  

Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby 2 hodiny 

Ročník ôsmy 

Škola ZŠ M.R.Štefánika 

Kód a názov ŠVP ISCED 2 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
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oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť,  

získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať, vypracovať referát a odprezentovať ho,  
 diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych,  

získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti:  

čitateľská gramotnosť – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť ich, využívať, prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých textov – grafov, 
diagramov máp, tabuliek, štatistických údajov,  

vizuálna gramotnosť - čítanie obrázkov,  

prírodovedná gramotnosť - vysvetľovanie vzniku a procesu prírodných dejov v jednotlivých oblastiach Európy,  

kultúrna gramotnosť- získavanie informácií o rôznych kultúrach  a jej hodnotenie,  

matematická gramotnosť - je spojená najmä so štatistikou, vyjadrením údajov humánnej geografie,  

mediálna gramotnosť sa rozvíja u žiakov najmä v častiach regionálnej geografie pri  

hodnotení vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou.  

 

 

 

 

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k:  

 

získavaniu nových kompetencií  

opakovaniu si naučených vedomostí  

využívaniu vedomostí z iných predmetov  

hodnoteniu svojich pokrokov  

spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách  

socializácií detí  

využívaniu naučených vedomostí z iných predmetov  

učeniu sa samostatnosti pri učení  

vzbudiť záujem o jazyk a kultúru  

lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia  

prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, sociálnych a kognitívnych schopností  

naučiť žiakov rozmýšľať o učení sa geografiu a viesť ich k využívaniu vlastného jazykového portfólia ako nástroja sebahodnotenia  
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viesť žiakov k samostatnosti v štúdiu tým, že žiak má dostatok priestoru pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným využívaním IKT 


 

 

Obsah vzdelávania 

 
Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umožňuje, sú interpretované cez regióny. Bázou geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a 

humánnej geografie sú zaradené priamo v regióne – krajine – kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú, čiže sú dominantné. Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych 

regionálnych tém podnieti na kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov. 

Základné otázky geografie sú: Čím je to zaujímavé? Kde to je? Ako to vyzerá? Ako to vzniklo?  

Ako tam žijú ľudia?  

 

Obsahom predmetu Geografia v 8. ročníku je:  
Európa náš   svetadiel  

Starý svet? – projekt o Európe, EÚ  
Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem  

Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou)  

Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne  

 

 

Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 

 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

1. Úvodná hodina – 1hod. 

2 . Opakovanie 7. ročníka – 4 hod. 

3. Európa náš svetadiel– 55 hod. 

 - Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem – 5 hod 

- Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) - 40 

- Environmentálne   súvislosti spestrené  zaujímavosťami    o regióne   - 10                          

4.Starý svet? – projekt o Európe, EÚ – 4 hod 

5. Záverečné opakovanie – 2hod. 

 

 



Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, 

prierezové témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX.  Vytvoriť pozitivnu klímu v triede, 

pripravit žiakov na získavanie nových 

vedomostí 

Úvodná 

hodina 

 

Úvodná hodina 

Plán práce,aktivity, 

spôsob hodnotenia 

 Rozhovor, 

dialóg, 

vysvetľovanie 

Informácie o učive 8. 

ročníka. Oboznámiť 

žiakov s obsahom 

a cieľmi vyučovania 

geografie 

     1  

IX.  Vedieť sa orientovať  na mape, 

svetadielov a oceánov 

 

Charakterizovať obyvateľstvo, 

hospodářství jednotlivých svetadielov 

 

Poznať najkrešie miesta vytvorené 

prírodou 

Poznať Pamiatky  Unesco v jednotlivých 

svetadieloch 

Opakovanie 

7. ročníka  
 

Opak. Afrika 

 

Opak. Ázia 

MkV, EV, OSR 

 

Dejepis 

 

Cvičenia, 

didaktické hry, 

 

-Orientuje sa  na 

mape svetadielov,  na 

mape sveta 

 – číta tematické 

mapy, -pozná 

svetadiely, oceány. 

- vymenuje 

Pamiatky UNESCO 

 

Frontálne  

opakovanie 

    4  

IX – X.  Vedieť sa orientovať  na mape vzhľadom 

na ostatné svetadiely, zálivy, polostrovy, 

prielivy 

oceány 

 

Európa 

náš 

svetadiel 
 Základné 

informácie 

o regióne v 

kontexte 

planéty 

Zem 

 

 

Poloha, zobrazenie 

Európy na mapách – 

Európa na severnej 

pologuli, členitosť 

pobrežia 

 

RV, MkV, EV, DV, Práca s atlasom 

a mapou sveta 

 

 

 

Žiak:  

-vie na mape určiť 

polohu Európy vo 

vzťah k iným 

svetadielom,  

-pozná cestovateľov, 

ktorí skúmali iné 

oblasti  

 

- ústne 

 

 

-písomne – slepá  

mapa 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

5 Škandinávsky pol., 

Pyrenejský pol., Apeninský 

pol, Jutský pol., Balkánsky 

pol, Britské ostrovy, Island, 

Sicília, Korzika, Sardínia, 

Kréta, Stredozemné , Severné, 

Čierne, Baltské more, 

Lamanšský, Gibraltársky 

prieliv 
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Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

X. -Poznať základné povrchové celky 

Európy - pohoria, náhorné plošiny, 

panvy, púšte, nížiny, 

 

-poloha povrch. celkov na mape,  

Európa 

náš 

svetadiel 

  
 

Objavovanie 

prírodných a 

človekom 

vytvorených 

osobitostí regiónu a 

ich porovnanie so 

Slovenskom 

(miestnou krajinou) 
 

Povrch 

 

Ev, RV, MkV 

 

Výtvarná výchova 

 

Literatúra 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Kooperatívne 

vyučovanie 

 

 

 -vie vysvetliť, ako 

vznikli pohoria na 

príkladoch podľa 

tematických máp, 

obrázkov, fotografií 

– Alpy, Karpaty  

 

- ústne 

 

 

-písomne – slepá  

mapa 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

    2 Pojmy:Alpy, Pyreneje, 

Karpaty, Apeniny, 

Škandinávske vrchy, nížiny 

a kotliny  

Panónska panva, Alpy, 

Pyreneje, Karpaty, 

Škandinávske vrchy, Ural, 

Mont Blanc, Etna, Vezuv, 

Východoeurópska nížina.  

X.  Poukázať na rôznorodosť podnebia a ich 

charakteristické znaky,  

opísať, ktoré faktory najviac ovplyvňujú 

podnebie Európy,  

 

Európa 

náš 

svetadiel 
  

Podnebie 

 

EV, RV, OSR  

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Diskusia žiakov 

 

 

-vysvetlí vznik 

podnebných pásiem 

a rôznosť podnebia v 

závislosti od 

podnebných 

činiteľov  

 

 

 

Ústne skúšanie     2 Pojmy: 

 

Klimatické diagramy 

XI.   

- Poznať a charakterizovať riečnu sieť 

Európy -  

 

Európa 

náš 

svetadiel 
  

 

Vodstvo 

 

EV, RV, Práca s mapou 

a atlasom,  

Slepá  mapa 

-Vie ukázať 

jednotlivé rieky, 

jazerá a vodopády 

-vie vysvetliť 

rozdiely vo 

vodnatosti riek 

 

- ústne 

 

 

-písomne – slepá  

mapa 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

    2 Pojmy: 

Riečna  sieť 

 

jazerá 
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hodnotenia 
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Poznámky 

XI. - Vymenovať šírkové a výškové pásma 

a stupne ,typické živočíšstvo,  

- opísať vznik pôd,  

- charakterizovať prírodné krajiny ,ich 

rozloženie,  

-Vymenovať Národné parky  

 

 

 

Európa 

náš 

svetadiel 
 

Rastlinstvo, 

živočišstvo, pôdy 

 

Biológia 

 

EV, OŽZ, RV 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Obrazový 

materiál 

Heuristický 

rozhovor 

 

-vie vysvetliť vznik 

pásiem a stupňov 

-opíše faktory ktoré 

ovplyvňujú vznik 

rastlinstva 

a živočíšstva 

-priradí 

k podnebnému pásmu 

rastlinné stupne 

 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   2 Pojmy: 

Šírkové  pásma 

 

Výškové  stupne 

XI.  -Charakterizovať  rasy a ich lokalizácia, 

kočovné kmene, prví ľudia, rozmiestnenie 

obyv.,  

Najvýznamnejšie sídla: Londýn, Paríž, 

Moskva, Rím 

 

 

Európa 

náš 

svetadiel 
 

Obyvateľstvo a sídla 

 

MkV, MV, DV 

Dejepis 

 

Videoprojekcia, 

samostatná práca 

s literatúrou 

 

 

-vie charakterizovať 

skupiny obyvateľov 

-pozná hlavné mestá 

veľkých štátov,  

-vie ich ukázať na 

mape 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   2 Pojmy: 

 

Rasa 

 

Národ 

 

náboženstvo 

 XI. -XII - Vymenovať najdôležitejšie 

poľnohospodárske plodiny  

- Charakterizovať výskyt nerastných 

surovín 

Európa 

náš 

svetadiel 
 

 

 

Hospodárstvo, 

školstvo, zdravot., 

cest. ruch 

 

Enviromentálna   

výchova 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

 

 

 

Práca s odbornou 

literatúrou 

 

-pozná lokality 

pestovania plodín a 

chovu zvierat  

-pozná svetové 

značky výrobcov 

automobilov, 

elektroniky  

-ovláda miesta 

výskytu ner. surovín 

– ropa, zem. plyn, 

uhlie 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   4 Pojmy: 

 

Prírodné  bohatstvo 

 

Negramotnosť 

 

Civilizačné  choroby 

 

 



Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma 
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vzťahy, prierezové 
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hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

 I. - Komplexne charakterizovať  oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať štáty južnej  Európy 

- Prezentovať cestovanie po najkrajších 

kútoch 

- Pochopiť význam ochrany prírody  

-Pochopiť dôvody ochrany kultúrnych 

hodnôt 

Európa 

náš 

svetadiel 
 

 

Južná  Európa 

 

Dejepis 

 

MkV, TPPZ, RV, EV, MV, 

OSR 

Projektové 

vyučovanie 

 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Cvičenia 

a didaktické hry 

 

-vie lokalizovať 

jednotlivé štáty  

-rozozná rozdiely v 

jednotlivých 

kultúrach  

-vie charakterizovať 

históriu a 

hospodárstvo krajín  

-vie lokalizovať 

región  

-pozná spôsob života 

v danej oblasti 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

  6 Pojmy: 

 

Južná  Európa 

 II.  - - Komplexne charakterizovať  oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať štáty juhovýchodnej  Európy 

- Prezentovať cestovanie po najkrajších 

kútoch 

- Pochopiť význam ochrany prírody  

-Pochopiť dôvody ochrany kultúrnych 

hodnôt 

Európa 

náš 

svetadiel 
 

 

Juhovýchodná  

Európa 

 

MkV, TPPZ, RV, EV, MV, 

OSR 

 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Ppt 

 

vie lokalizovať 

jednotlivé štáty  

-rozozná rozdiely v 

jednotlivých 

kultúrach  

-vie charakterizovať 

históriu a 

hospodárstvo krajín  

-vie lokalizovať 

región  

-pozná spôsob života 

v danej oblasti 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   6 Pojmy: 

 

Juhovýchodná  Európa 
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III. - - Komplexne charakterizovať  oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať štáty východnej  Európy 

- Prezentovať cestovanie po najkrajších 

kútoch 

- Pochopiť význam ochrany prírody  

-Pochopiť dôvody ochrany kultúrnych 

hodnôt 

Európa 

náš 

svetadiel 
 

 

Východná  Európa MkV, TPPZ, RV, EV, MV, 

OSR 

Práca s atlasom 

a mapou sveta  

 

vie lokalizovať 

jednotlivé štáty  

-rozozná rozdiely v 

jednotlivých 

kultúrach  

-vie charakterizovať 

históriu a 

hospodárstvo krajín  

-vie lokalizovať 

región  

-pozná spôsob života 

v danej oblasti 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   6 Pojmy:  

 

Východná  Európa 

 III.-IV. - - Komplexne charakterizovať  oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať štáty severnejj  Európy 

- Prezentovať cestovanie po najkrajších 

kútoch 

- Pochopiť význam ochrany prírody  

-Pochopiť dôvody ochrany kultúrnych 

hodnôt 

Európa 

náš 

svetadiel 
 

 

Severná  Európa 

 

MkV, TPPZ, RV, EV, MV, 

OSR 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

 

 

Projektová  práca 

vie lokalizovať 

jednotlivé štáty  

-rozozná rozdiely v 

jednotlivých 

kultúrach  

-vie charakterizovať 

históriu a 

hospodárstvo krajín  

-vie lokalizovať 

región  

-pozná spôsob života 

v danej oblasti 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   6 Pojmy: 

 

Severná  Európa 
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IV. – V. - - Komplexne charakterizovať  oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať štáty strednej  Európy 

- Prezentovať cestovanie po najkrajších 

kútoch 

- Pochopiť význam ochrany prírody  

-Pochopiť dôvody ochrany kultúrnych 

hodnôt 

 Stredná Európa 

 

MkV, TPPZ, RV, EV, MV, 

OSR 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Vyhľadávanie 

informácií na 

Webe 

 

- vie lokalizovať 

jednotlivé štáty  

-rozozná rozdiely v 

jednotlivých 

kultúrach  

-vie charakterizovať 

históriu a 

hospodárstvo krajín  

-vie lokalizovať 

región  

-pozná spôsob života 

v danej  oblasti 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

  6 Pojmy: 

 

Stredná  Európa 

V. - - Komplexne charakterizovať  oblasti 

v štruktúre: poloha, prír. pomery, obyv. 

,hospod. 

- poznať štáty západnej  Európy 

- Prezentovať cestovanie po najkrajších 

kútoch 

- Pochopiť význam ochrany prírody  

-Pochopiť dôvody ochrany kultúrnych 

hodnôt 

 Západná  Európa MkV, TPPZ, RV, EV, MV, 

OSR 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Vyhľadávanie 

informácií na 

Webe 

 

- vie lokalizovať 

jednotlivé štáty  

-rozozná rozdiely v 

jednotlivých 

kultúrach  

-vie charakterizovať 

históriu a 

hospodárstvo krajín  

-vie lokalizovať 

región  

-pozná spôsob života 

v danej oblasti 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   6 Pojmy: 

 

Západná  Európa 
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V. – VI. - Naučiť žiakov komunikovať, 

argumentovať, používať informácie a 

pracovať s nimi, riešiť problémy, 

pracovať v skupine, prezentovať svoju 

prácu aj prácu skupiny 

Starý svet? 

– Projekt o 

Európe 

Projekt   na 

ľubovolnú tému z 

Európy 

MkV, TPPZ, RV, EV, MV, 

OSR 

Projektová práca, 

Práca s IKT 

Žiak vie 

odprezentovať 

projekt o Európe. 

Vie odpovedať na 

otázky 

a argumentovať. 

ústne 4  

VI. Záverečné zhodnotenie, opakovanie 

 

 

Záverečné 

zhrnutie 

 

 

Záverečné 

hodnotenie, 

opakovanie 

  Rozhovor 

 

Dialóg 

 

Frontálne  

opakovanie 

-vie opísať, čo ho 

zaujalo v Európe 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

  2  

 

 

 

 

 

Požadovaný výstup žiakov  z geografie v 8.ročníku 
 čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť ich, využívať,     prezentovať,  

 získavať údaje z nesúvislých textov – grafov, diagramov máp, tabuliek, štatistických údajov,  

 čítať obrázky, rozvíjať vizuálnu gramotnosť. 

 vysvetľovanie vzniku a procesu prírodných dejov v jednotlivých oblastiach sveta, 

  získavanie informácií o rôznych kultúrach sveta a ich hodnotenie,  

 hodnotenie vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou, v týchto častiach je potrebné sa zamerať na objektívne spracovávanie informácií. 
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Stratégia vyučovania 
 

Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich 

použitie bude závisieť od témy a štruktúry vyučovacej hodiny. Okrem klasických metód / motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie a 

opakovanie učiva/ sa veľký dôraz kladie na: 

 začlenenie práce s kartografickým materiálom, hlavne mapou, práce s literatúrou- učebnicou, zem.čítankou a doplňujúcimi zdrojmi, 

 začlenenie skupinovej práce a práce vo dvojiciach do výučby, podporovať komunikáciu medzi žiakmi a učiteľom, 

 samostatné vyhľadávanie informácií, vedenie žiakov k samostatnej práci pri vypracovávaní referátov, 

 maximálne využitie IKT vo výučbe-výukové programy, dataprojektor, počítač, filmy, interaktívne cvičenia 

 využitie didaktických hier-zemepisné tajničky, doplňovačky a osemsmerovky, 

 Výučba bude prebiehať v triede, ale aj v počítačovej učebni. 

 

Učebné zdroje 
 učebnica a atlasy: učebnica zemepisu pre . 8..ročník, geografický zošit pre 8..ročník,Školský zemepisný atlas, Zemepisný atlas sveta 

 encyklopédie a odborné časopisy : National geographic, GEO, Ľudia a Zem, Historická revue 

 DVD filmy a výukové programy : Zázračná planéta,  Didakta Zemepis, Terasoft programy, ďalšie podľa priebežnej ponuky 

 internet: Program Albert, internetové geografické portály, interaktívne testy. 

 

 

Kľúčové kompetencie 
 

 kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

 kompetencie v oblasti IKT 

 kompetencie reišiť problémy 

 kompetencie občianske 

 kompetencie smerujúce k iniciatívnosti 

 

 

Prierezové témy 
  OSR -Osobnostný a sociálny rozvoj, 

  EV-Environmentálna výchova, 
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   RV-Regionálna výchova 

  OŽZ - Oochrana života a zdravia 

 TPPZtvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

 MkV – Multikultúrna výchova 

 MV – Mediálna výchova 

 DV – Dopravná výchova 

 NŠFG – Národný štandard finančnej gramotnosti 

 

Hodnotenie žiakov 
 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách v každom vzdelávacom výstupe. Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, 

ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce. 

Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomne testy a projekt. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so 

zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu. Hodnotiť sa bude známkou. 
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Školský vzdelávací program Geografia – 9.ročník 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ciele vyučovacieho predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie 
      Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré 

vie žiak správne skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny.  

 

Ciele geografie v 9. ročníku:  

 

získať základné vedomosti o Slovensku a o  geografických charakteristikách  Slovenska 

rozvíjať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné   vzťahy a vysvetľovať ich,  

prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych štátoch,  

rozvíjať kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním referátov. Žiaci samostatne s pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie o 

krajine.  

kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných regiónoch. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje 

sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.  

vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas, mapy na internete, orientovať sa na mape podľa súradníc,  

Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby 2 hodiny 

Ročník deviaty 

Škola ZŠ M.R.Štefánika 

Kód a názov ŠVP ISCED 2 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 
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oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť,  

získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať, vypracovať referát a odprezentovať ho,  
 diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych,  

získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti:  

čitateľská gramotnosť – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť ich, využívať, prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých textov – grafov, 
diagramov máp, tabuliek, štatistických údajov,  

vizuálna gramotnosť - čítanie obrázkov,  

prírodovedná gramotnosť - vysvetľovanie vzniku a procesu prírodných dejov v jednotlivých oblastiach Európy,  

kultúrna gramotnosť- získavanie informácií o rôznych kultúrach  a jej hodnotenie,  

matematická gramotnosť - je spojená najmä so štatistikou, vyjadrením údajov humánnej geografie,  

mediálna gramotnosť sa rozvíja u žiakov najmä v častiach regionálnej geografie pri  

hodnotení vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou.  

 

 

 

 

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k:  

 

získavaniu nových kompetencií  

opakovaniu si naučených vedomostí  

využívaniu vedomostí z iných predmetov  

hodnoteniu svojich pokrokov  

spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách  

socializácií detí  

využívaniu naučených vedomostí z iných predmetov  

učeniu sa samostatnosti pri učení  

vzbudiť záujem o jazyk a kultúru  

lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia  

prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, sociálnych a kognitívnych schopností  

naučiť žiakov rozmýšľať o učení sa geografiu a viesť ich k využívaniu vlastného jazykového portfólia ako nástroja sebahodnotenia  
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viesť žiakov k samostatnosti v štúdiu tým, že žiak má dostatok priestoru pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným využívaním IKT 

 

Obsah vzdelávania 

 
Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umožňuje, sú interpretované cez regióny. Bázou geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a 

humánnej geografie sú zaradené priamo v regióne – krajine – kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú, čiže sú dominantné. Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych 

regionálnych tém podnieti na kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov. 

Základné otázky geografie sú: Čím je to zaujímavé? Kde to je? Ako to vyzerá? Ako to vzniklo?  

Ako tam žijú ľudia?  

 

Obsahom predmetu Geografia v 9. ročníku je:  
Slovenská  republika – naša  vlasť 

Prírodné  krásy? – projekt o Slovensku, 

integrácie v  EÚ  
Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem  

Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou)  

Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne  

 

 

Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín 

 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

1. Úvodná hodina – 1hod. 

2 . Opakovanie učiva 8.. ročníka – 2 hod. 

3. Geografia  v bežnom živote - 4 hod. 

4. Slovensko – fyzicko-geografická  charakteristika -  18 hod. 

 5. Slovensko – humánnogeografická  charakteristika   - 14 hod   

6. Oblasti  Slovenska – 25 hod                  

6. Záverečné opakovanie – 2hod 
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hodín 

Poznámky 

IX.  Vytvoriť pozitivnu klímu v triede, 

pripravit žiakov na získavanie nových 

vedomostí 

Úvodná 

hodina 

 

Úvodná hodina 

Plán práce,aktivity, 

spôsob hodnotenia 

 Rozhovor, 

dialóg, 

vysvetľovanie 

Informácie o učive 9. 

ročníka. Oboznámiť 

žiakov s obsahom 

a cieľmi vyučovania 

geografie 

     1  

IX.  Vedieť sa orientovať  na mape, Európy 

 

Charakterizovať obyvateľstvo, 

hospodářství jednotlivých štátov 

 

Poznať najkrešie miesta vytvorené 

prírodou 

Poznať Pamiatky  Unesco v jednotlivých 

štátoch 

Opakovanie 

8. ročníka  
 

Opak. Európa 

 

 

MkV, EV, OSR 

 

Dejepis 

 

Cvičenia, 

didaktické hry, 

 

-Orientuje sa  na 

mape svetadielov,  na 

mape Európy 

 – číta tematické 

mapy, -pozná 

svetadiely, oceány. 

- vymenuje 

Pamiatky UNESCO 

 

Frontálne  

opakovanie 

    2  

IX – X.   Vedieť vymenovať druhy máp a ich 

znaky, definovať pojem mapa, glóbus 

 

 Charakterizovať a vysvetliť pojmy 

zemepisná šírka a dĺžka – poznať históriu 

ich zavedenia 

 

Určiť polohu ľubovoľného miesta na 

Zemi prostredníctvom súradníc 

 

Poznať zariadenia GPS – ich užitočnosť 

v rôznych oblastiach života 

 

s využitím GPS alebo Google Earth určiť 

zemepisné súradnice 

Geografia 

v bežnom 

živote  

 

 

Tématické mapy 

 

 

Geografické 

súradnice, mierka 

 

GPS v praxi 

 

OSR, 

MV, 

Mat 

 

Dejepis 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

 

 

 

 

Určiť polohu 

ľubovoľného miesta 

na Zemi 

prostredníctvom 

súradníc 

 

Poznal zariadenia 

GPS – ich užitočnosť 

v rôznych oblastiach 

života 

 

s využitím GPS alebo 

Google Earth určill 

zemepisné súradnice 

- ústne 

 

 

-písomne – slepá  

mapa 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

4 Geografická  šírka 

 

Geografická dĺžka 

GPS 

Google  Earth 
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X.  Vedieť  určiť polohu  Slovenska 

vzhľadom k planéte  zem, vzhľadom na 

oceány a moria, na významné pohoria 

a nížiny, na okolité štáty a vzhľadom na 

nadmorskú výšku.  

 

Slovensko – 

fyzicko – 

geografická 

charekteristika 

 
 Základné 

informácie o 

regióne v 

kontexte planéty 

Zem 

Poloha, zobrazenie 

Slovenska  na 

mapách –  

 

Poloha  Slovenska 

 voči hlavným 

Európskym 

pohoriam  

RV, MkV, EV, DV, Práca s atlasom 

a mapou sveta 

 

 

 

Žiak  vie: 

-určiť na mape 

polohu Slovenska 

zemepisnými 

súradnicami (krajné 

body) 

 

-pozná 

a charakterizuje 

historický vývoj 

Slovenska  

 

- ústne 

 

 

-písomne – 

slepá  mapa 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

2  

X. -Poznať základné povrchové celky 

Slovenska  a ich geologickú  stavbu - 

pohoria,  nížiny, kotliny 

 

-poloha povrch. celkov na mape,  

 

Slovensko – 

fyzicko – 

geografická 

charekteristika 

 

Objavovanie 

prírodných a 

človekom 

vytvorených 

osobitostí regiónu a 

ich porovnanie so 

Slovenskom 

(miestnou krajinou) 

Povrch, Geologická  

stavba 

 

Ev, RV, MkV 

 

Výtvarná výchova 

 

Literatúra 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Kooperatívne 

vyučovanie 

 

 

 -vie vysvetliť, ako 

vznikli pohoria na 

príkladoch podľa 

tematických máp, 

obrázkov, fotografií 

–  Karpaty  

-vie určiť na mape 

Slovenska 

jednotlivé 

povrchové  celky 

 

- ústne 

 

 

-písomne – 

slepá  mapa 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

    6 Pojmy: Karpaty – Východné, 

západné, Panónska panva – 

Podunajská, Záhorská, 

Východoslovenská  nížina, 

Tatry, Malé  Karpaty, 

Slovenské  Rudohorie, 

Strážovské  vrchy, 

Kremnické  vrchy, Slanské, 

Vihorlatské vrchy,  

  

X.  – XI. Poukázať na rôznorodosť podnebia a ich 

charakteristické znaky,  

opísať, ktoré faktory najviac ovplyvňujú 

podnebie Slovenska,  

 

- Poznať a charakterizovať riečnu sieť 

Slovenska - 

 Slovensko – 

fyzicko – 

geografická 

charekteristika 

 

Podnebie 

 a vodstvo 

EV, RV, OSR  

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Diskusia žiakov 

 

 

Poznať podnebné 

oblasti na 

Slovensku 

a vymedziť oblasť 

ich výskytu   

vie určiť vybrané 

toky riek, jazerá, 

vodné nádrže, 

podzemné vody  

Ústne skúšanie 

 

-písomne – 

slepá  mapa 

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

    6 Pojmy: 

 

Klimatické diagramy 

Pojmy: 

Riečna  sieť – Váh , Dunaj, 

hron, Ipeľ, Laborec, Ondava, 

Topľa 

Jazerá  a vodné  nádrže 
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XI. - Vymenovať šírkové a výškové pásma 

a stupne ,typické živočíšstvo,  

- opísať vznik pôd,  

- charakterizovať prírodné krajiny ,ich 

rozloženie,  

- Vymenovať a ukázať na mape národné 

parky a čím sú charakteristické  

- Zdôvodniť význam ochrany vybratých 

objektov na Slovensku a vo svete.  

Porovnať vybrané NP Zeme a Slovenska. 

 

 

Slovensko – 

fyzicko – 

geografická 

charekteristika 
 

Rastlinstvo, 

živočišstvo, pôdy 

 

Biológia 

 

EV, OŽZ, RV 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

Obrazový 

materiál 

Heuristický 

rozhovor 

 

-vie vysvetliť vznik 

pásiem a stupňov 

-opíše faktory ktoré 

ovplyvňujú vznik 

rastlinstva 

a živočíšstva 

-priradí 

k podnebnému 

pásmu rastlinné 

stupne 

- vie určiť na mape 

a charakterizovať 

národné  parky 

 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   4 Pojmy: 

Šírkové  pásma 

 

Výškové  stupne 

 

 

Národné  parky 

XI.  - Definovať nové pojmy, poznať 

a charakterizovať rozličné štruktúry 

obyvateľstva 

- Na základe porovnania uviesť, ktoré 

oblasti sú vhodné na osídlenia a ktoré 

nie. Uviesť podmienky pre vznik sídla.  

- Zdôvodniť nerovnomerné osídlenie 

obyvateľstva na území Slovenska. 

Posúdiť príčiny nerovnomerného 

osídlenia územia. 

 

Slovensko – 

humánno – 

geografická 

charekteristika 
 

Obyvateľstvo a 

sídla 

 

MkV, MV, DV 

Dejepis 

 

Videoprojekcia, 

samostatná 

práca 

s literatúrou 

 

 

-vie charakterizovať 

skupiny obyvateľov 

podľa 

národnostného 

zloženia a 

náboženstva 

zaľudnenie a pohyb 

obyvateľstva  

-vie charakterizovať 

sídelnu štruktúru 

Slovenska 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

- práca 

s demografickými 

diagramami 

   4 Pojmy: 

 

Sídla, vidiecke osídlenie – 

lazy, rale, kopanice, štále 

 

Náboženstvo 

 

Demografické  diagramy 
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XII.  - Charakterizovať štruktúru priemyslu  

a podľa mapy vymenovať a opísať 

jednotlivé centrá priemyslu na 

Slovensku 

 

- Stručne opísať poľnohospodárstvo 

na Slovensku a uviesť jeho špecifiká 

 

Slovensko – 

humánno – 

geografická 

charekteristika 
 

 Hospodárstvo 

 

Priemysel 

 

Poľnohospodárstvo 

 Enviromentálna  

výchova 

 Mediálna  výchova 

 

matematika 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

 

 

 

Práca 

s odbornou 

literatúrou 

 

- pozná lokality 

pestovania plodín a 

chovu zvierat  

-pozná svetové značky 

výrobcov automobilov, 

elektroniky  

-ovláda miesta výskytu 

ner. surovín – ropa, 

zem. plyn, uhlie 

 

-Slovné 

a písomné 

 

Sebahodnote

nie, ústna 

odpoveď,  

Písomná 

previerka, 

hodnotenie 

spolužiakmi  
¤  

 4 Pojmy: 

 

Prírodné  bohatstvo 

 

Nerastné  suroviny 

 

Odvetvia  priemyslu 

XII.  - Charakterizovať druhy dopravy a s 

využitím mapy opísať jednotlivé 

druhy dopravy, ukázať dopravné 

uzly 

 

Slovensko – 

humánno – 

geografická 

charekteristika 
 

Doprava a prenos 

informácií 

 EV 

 

MV 

 

Dejepis 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

 

 

 

Práca 

s odbornou 

literatúrou 

 

- pozná hlavné dopr. 

ťahy, dialnice, mapa 

dopravy, význam, 

nedostatky, vplyv na 

ŽP 

- pozná a vie ukázať na 

mape prístavy, letiská 

- vie charakterizovať 

kombinovanú dopravu 

a prenos informácii 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   2 Pojmy: 

 Druhy dopravy – cestná, 

železničná, potrubná, 

kombinovaná 

 I, - Stručne charakterizovať druhy 

služieb na Slovensku a ich úroveň 

- Rozlišovať pojmy – HDP, HNP, 

export, import  

- Poznať základné zákonitosti rozvoja 

cestovného ruchu na Slovensku, 

pomocou mapy opísať a vymenovať 

strediská CR na Slovensku 

 

Slovensko – 

humánno – 

geografická 

charekteristika 
 

Zdravotníctvo, 

školstvo, veda 

a kultúra, cestovný  

ruch 

EV 

 

MV 

 

Dejepis 

Práca s atlasom 

a mapou sveta 

 

 

 

Práca 

s odbornou 

literatúrou 

 

- pozná zdravotnícke 

a školské zariadenia  

- pozná 

kul.inštitúcie,, zámky, 

múzeá, kult. 

pamiatky,vie ich 

ukázať na mape 

- pozná oblasti 

a strediská CR, objekty 

zaradené do zoznamu 

UNESCO 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

- -práca 

s pracov

ným 

listom 

   4 Pojmy: 

 

HDP,  HNP 

 

Export, import 

 

Pamiatky  UNESCO 
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I. – II. - - Komplexne charakterizovať  oblasti   

západného Slovenskav štruktúre: poloha, 

prír. pomery, obyv. ,hospod. a jeho 

porovnanie s ostatnými oblasťami 

Slovenska 

- poznať okresy a hlavné  sídla 

západného Slovenska 

- Prezentovať cestovanie po najkrajších 

kútoch 

- Pochopiť význam ochrany prírody  

-Pochopiť dôvody ochrany kultúrnych 

hodnôt 

- Pripraviť a prezentovať projekt 

o vybratej časti regiónu Slovenska 

 

Slovensko – 

humánno – 

geografická 

charekteristika 
 

Oblasti  

Slovenska 

Západné  

Slovensko: 

 

Bratislava 

Podunajská  rovina 

Podunajská  

pahorkatina 

Záhorská  nížina 

Karpaty a kotliny 

západnej oblasti 

 

MkV, TPPZ, RV, EV, MV, 

OSR 

Práca s atlasom 

a mapou 

Slovenska 

 

Projektová  práca  

 

vie lokalizovať 

jednotlivé oblasti  

-rozozná rozdiely v 

jednotlivých 

kultúrach  

-vie charakterizovať 

históriu a 

hospodárstvo 

oblasti  

-vie lokalizovať 

región  

-pozná spôsob 

života v danej 

oblasti 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   6 Pojmy:  

 

Západné  Slovensko 

 II. – III. - - Komplexne charakterizovať  oblasti   

severného Slovenskav štruktúre: poloha, 

prír. pomery, obyv. ,hospod. a jeho 

porovnanie s ostatnými oblasťami 

Slovenska 

- poznať okresy a hlavné  sídla 

severného Slovenska 

- Prezentovať cestovanie po najkrajších 

kútoch 

- Pochopiť význam ochrany prírody  

-Pochopiť dôvody ochrany kultúrnych 

hodnôt 

- Pripraviť a prezentovať projekt 

o vybratej časti regiónu Slovenska 

 

 

Slovensko – 

humánno – 

geografická 

charekteristika 
 

Oblasti  

Slovenska 

Severné 

Slovensko 

 

Orava 

Kysuce 

Žilinská, 

Turčianska 

a Liptovská  

kotlina 

Karpaty Severnej 

oblasti Stredného 

Slovenska 

 

MkV, TPPZ, RV, EV, MV, 

OSR 

Práca s atlasom 

a mapou 

Slovenska 

 

 

Projektová  práca 

vie lokalizovať 

jednotlivé oblasti 

-rozozná rozdiely v 

jednotlivých 

kultúrach  

-vie charakterizovať 

históriu a 

hospodárstvo  

-vie lokalizovať 

región  

-pozná spôsob 

života v danej 

oblasti 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   6 Pojmy: 

 

Severné  Slovensko 
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IV.  - - Komplexne charakterizovať  oblasti  

južného Slovenska v štruktúre: poloha, 

prír. pomery, obyv. ,hospod. a jeho 

porovnanie s ostatnými oblasťami 

Slovenska 

- poznať okresy a hlavné  sídla južného 

Slovenska 

- Prezentovať cestovanie po najkrajších 

kútoch 

- Pochopiť význam ochrany prírody  

-Pochopiť dôvody ochrany kultúrnych 

hodnôt 

- Pripraviť a prezentovať projekt 

o vybratej časti regiónu Slovenska 

 

Slovensko – 

humánno – 

geografická 

charekteristika 
 

Oblasti  

Slovenska 

Južné  Slovensko 

 

Južná  oblasť  

stredného  

Slovenska 

Zvolenská  kotlina 

Horenhronské  

Podolie 

Juhoslovenská  

kotlina 

Karpatské pohoria 

a kotliny Južnej 

oblasti stredného 

Slovenska 

MkV, TPPZ, RV, EV, MV, 

OSR 

Práca s atlasom 

a mapou 

Slovenska 

 

Projektová  práca  

 

- vie lokalizovať 

jednotlivé oblasti 

-rozozná rozdiely v 

jednotlivých 

kultúrach  

-vie charakterizovať 

históriu a 

hospodárstvo 

oblastí 

-vie lokalizovať 

región  

-pozná spôsob 

života v danej  

oblasti 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

  6 Pojmy: 

 

Južné  Slovensko 

V. - - Komplexne charakterizovať  oblasti   

východdného Slovenska v štruktúre: 

poloha, prír. pomery, obyv. ,hospod. 

a jeho porovnanie s ostatnými oblasťami 

Slovenska 

- poznať okresy a hlavné  sídla 

východného Slovenska 

- Prezentovať cestovanie po najkrajších 

kútoch 

- Pochopiť význam ochrany prírody  

-Pochopiť dôvody ochrany kultúrnych 

hodnôt 

 

Slovensko – 

humánno – 

geografická 

charekteristika 
 

Oblasti  

Slovenska 

Východné  

Slovensko 

 

Košická 

a Rožňavská  

kotlina 

Košice 

Východoslovenská  

nížina 

Hornádska 

a Popradská  

kotlina 

Karpaty  

Východnej  

oblaasti 

MkV, TPPZ, RV, EV, MV, 

OSR 

Práca s atlasom 

a mapou 

Slovenska 

 

Projektová  práca  

 

- vie lokalizovať 

jednotlivé oblasti  

-rozozná rozdiely v 

jednotlivých 

kultúrach  

-vie charakterizovať 

históriu a 

hospodárstvo   

-vie lokalizovať 

región  

-pozná spôsob 

života v danej 

oblasti 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

-práca 

s pracovným 

listom 

   6 Pojmy: 

 

 

Východné  Slovensko 

 



Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

 VI. - Naučiť žiakov komunikovať, 

argumentovať, používať informácie a 

pracovať s nimi, riešiť problémy, 

pracovať v skupine, prezentovať svoju 

prácu aj prácu skupiny 

Slovensko – 

naša vlasť – 

Projekt o 

Slovenku 

Projekt   na 

ľubovolnú tému 

z vybratej  

oblasti  

Slovenska 

MkV, TPPZ, RV, EV, MV, 

OSR 

Projektová práca, 

Práca s IKT 

Žiak vie 

odprezentovať 

projekt o Slovensku. 

Vie odpovedať na 

otázky 

a argumentovať. 

ústne 4  

VI. Záverečné zhodnotenie, opakovanie 

 

 

Záverečné 

zhrnutie 

 

 

Záverečné 

hodnotenie, 

opakovanie 

  Rozhovor 

 

Dialóg 

 

Frontálne  

opakovanie 

-vie opísať, čo ho 

zaujalo v Európe 

 

- ústne 

 

 

-písomne  

 

 

  2  
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Požadovaný výstup žiakov  z geografie v 9.ročníku 
 čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť ich, využívať,     prezentovať,  

 získavať údaje z nesúvislých textov – grafov, diagramov máp, tabuliek, štatistických údajov,  

 čítať obrázky, rozvíjať vizuálnu gramotnosť. 

 vysvetľovanie vzniku a procesu prírodných dejov v jednotlivých oblastiach sveta, 

  získavanie informácií o rôznych kultúrach sveta a ich hodnotenie,  

 hodnotenie vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou, v týchto častiach je potrebné sa zamerať na objektívne spracovávanie informácií. 

 

Stratégia vyučovania 
 

Z didaktických metód vyučovania sa v geografii využije niekoľko variant metód. Ich 

použitie bude závisieť od témy a štruktúry vyučovacej hodiny. Okrem klasických metód / motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie a 

opakovanie učiva/ sa veľký dôraz kladie na: 

 začlenenie práce s kartografickým materiálom, hlavne mapou, práce s literatúrou- učebnicou, zem.čítankou a doplňujúcimi zdrojmi, 

 začlenenie skupinovej práce a práce vo dvojiciach do výučby, podporovať komunikáciu medzi žiakmi a učiteľom, 

 samostatné vyhľadávanie informácií, vedenie žiakov k samostatnej práci pri vypracovávaní referátov, 

 maximálne využitie IKT vo výučbe-výukové programy, dataprojektor, počítač, filmy, interaktívne cvičenia 

 využitie didaktických hier-zemepisné tajničky, doplňovačky a osemsmerovky, 

 Výučba bude prebiehať v triede, ale aj v počítačovej učebni. 

 

Učebné zdroje 
 učebnica a atlasy: učebnica zemepisu pre . 9..ročník, geografický zošit pre 9..ročník,Školský zemepisný atlas, Zemepisný atlas sveta 

 encyklopédie a odborné časopisy : National geographic, GEO, Ľudia a Zem, Historická revue 

 DVD filmy a výukové programy : Zázračná planéta,  Didakta Zemepis, Terasoft programy, ďalšie podľa priebežnej ponuky 

 internet: Program Albert, internetové geografické portály, interaktívne testy. 

 

 

Kľúčové kompetencie 
 

 kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

 kompetencie v oblasti IKT 

 kompetencie riešiť problémy 
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 kompetencie občianske 

 kompetencie smerujúce k iniciatívnosti 

 

 

Prierezové témy 
  OSR -Osobnostný a sociálny rozvoj, 

  EV-Environmentálna výchova, 

   RV-Regionálna výchova 

  OŽZ - Oochrana života a zdravia 

 TPPZtvorba projektu a prezentačné zručnosti. 

 MkV – Multikultúrna výchova 

 MV – Mediálna výchova 

 DV – Dopravná výchova 

 NŠFG – Národný štandard finančnej gramotnosti 

 

Hodnotenie žiakov 
 

Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa využívajú postupy zabezpečujúce korektné a objektívne hodnotenie. Pravidelne sa uplatňujú vzájomné hodnotenie spolužiakov 

a sebahodnotenie. Hlavným cieľom hodnotenia je naučiť žiaka hodnotiť samého seba, aby vedel posudzovať vlastné sily a schopnosti.    Hodnotí sa osvojenie 

základných poznatkov, zručností a postojov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.  

Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomne testy a projekty. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so 

zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu. Hodnotenie vychádza 

z Metodického pokynu č.22/2011 z 1.mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 
 

Stupnica hodnotenia písomných prác: 

100% - 87% : 1 

86% - 73% :   2 

72% - 46% :   3 

45% - 22 % :  4 

21% - 0% :     5 

 

ŠkVP pre predmet DEJ vypracovala Mgr. Martina Igazová 
 


