
Vzd�lávací oblast: �lov�k a p�íroda, p�edm�t: zem�pis, 3. v�kové období, 6. ro�ník

Žákovské kompetence U�ivo - obsah
P�i�azení 

pr��ezových témat 
k u�ivu

Mezip�edm�tové vztahy

žák organizuje a p�im��en� hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných kartografických 
produkt� a elaborát�,z graf�,diagram�,statistických a 
dalších informa�ních zdroj�

komunika�ní  geografický a kartografický jazyk--hlavní kartografické 
produkty:plán,mapa,symboly,smluvené zna�ky,vysv�tlivky,statistická data a jejich grafické 
vyjád�ení

Environmentální 
výchova

Vv 6.r. - mapy

používá s porozum�ním základní 
geografickou,topografickou a kartografickou terminologii

glóbus,m��ítko glóbusu,zem�pisná sí�,poledníky,rovnob�žky,zem�pisné 
sou�adnice,ur�ování zem�pisné polohy v zem�pisné síti,m��ítko map,orientace vzhledem 
ke sv�tovým stranám

M 7.r. - pom�r, m��ítko map

p�im��en� hodnotí geografické objekty,jevy a procesy v 
krajinné sfé�e,jejich ur�ité pravidelnosti,zákonitosti a 
odlišnosti,jejich vzájemnou souvislost a podmín�nost

nadmo�ská výška a výškové rozdíly v krajin�,pom�rná výška,d�lení krajiny podle pom�rné 
výšky--roviny,pahorkatiny,vrchoviny,hornatiny a velehornatiny,podle nadmo�ské výšky--
nížiny a vyso�iny

Environmentální 
výchova

P�írodní obraz Zem�-zhodnotí postavení Zem� ve 
vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Zem� s 
ostatními t�lesy slune�ní soustavy

Zem� jako vesmírné t�leso--tvar,velikost a pohyby Zem� kolem osy,slunce,st�ídání dne a 
noci,ro�ních období,Slunce a M�síc,sv�tový �as,datová hranice,smluvený �as

P� 6. r.- Planetární geografie                                   
F 8.r. - Vesmír                   F 6.r. - 
Magnetické vlastnosti látek

prokáže na konkrétních p�íkladech tvar planety 
Zem�,zhodnotí d�sledky pohyb� Zem� na život lidí a 
organism�

nitro planety Zem�,pod hladinou sv�tového oceánu,zem�t�esení,sope�ná �innost,jak 
vznikají hory---vrásová a kerná poho�í,zv�trávání,�innost tekoucí vody

Environmentální 
výchova

P� 9. r.- Horotvorné procesy

rozlišuje a porovnává složky a prvky p�írodní sféry,jejich 
vzájemnou souvislost a 
podmín�nost,rozeznává,pojmenuje a klasifikuje tvary 
zemského povrchu

krajinná sféra,p�írodní sféra a její složky---litosféra,atmosféra,hydrosféra,pedosféra a 
biosféra

Environmentální 
výchova

porovnává p�sobení vnit�ních a vn�jších proces� v 
p�írodní sfé�e a jejich vliv na p�írodu a na lidskou 
spole�nost

geografické pásy -  výšková stup�ovitost a ší�ková pásovitost,podnebné pásy,výškové 
stupn�,r�zné druhy kulturní krajiny-lesohospodá�ská krajina,zem�d�lská krajina,t�žební a 
pr�myslová krajina,m�stská krajina,rekrea�ní krajina

Environmentální 
výchova

P� 7.r.-ekologie 

poznává jednotlivé složky p�írodní krajiny v rozdílných 
podnebných pásech

systém p�írodní sféry na regionální úrovni-p�írodní oblasti-tropické deštné 
lesy,savany,poušt� a polopoušt�,subtropická biota,stepi a lesostepi,lesy mírného 
pásu,lesotundra a tundra,polární pustiny

Osobnostní a sociální 
výchova

P� 8. r.-biomy
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Poznámky:

Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

Osobnostní a sociální výchova-Rozvoj schopností poznávání
Environmentální výchova-Ekosystémy
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