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

pr��ezových témat 
k u�ivu

Mezip�edm�tové vztahy

Spole�enské a hospodá�ské prost�edí

žák posoudí na p�im��ené úrovni prostorovou  organizaci 
sv�tové populace,její rozložení,strukturu,r�st,pohyby a 
dynamiku r�stu a pohyb�,zhodnotí na vybraných 
p�íkladech mozaiku multikulturního sv�ta

obyvatelstvo sv�ta,hustota zalidn�ní,lidské rasy,jazykové 
skupiny,urbanizace,aglomerace,konurbace,rozší�ení náboženství na Zemi,st�hování 
obyvatelstva

Multikulturní výchova P� 8.r. - lidské rasy

posoudí,jak p�írodní podmínky souvisí´ s funkcí lidského 
sídla,pojmenuje obecné základní geografické znaky 
sídel

státy sv�ta podle správního �len�ní,obec,kraj,vojvodství,kanton,provincie,pr�b�h a tvar 
státní hranice,hranice p�írodní a um�lé,státy p�ímo�ské a vnitrozemské

Výchova k myšlení v 
evropských globálních 
souvislostech

Ov 7.r.správní �len�ní

zhodnotí p�im��en� strukturu,složky a funkce sv�tového 
hospodá�ství,lokalizuje na mapách sv�tové surovinové a 
energetické zdroje

sv�tové hospodá�ství,sektorová a odv�tvová struktura,pr�mysl, 
zem�d�lství,rybolov,vodní a lesní hospodá�ství,t�žba surovin

CH 8. a 9.r. - chemický pr�mysl, 
petrochemie            OV 9.r. - 
hospodá�ská politika státu

porovnává p�edpoklady a hlavní faktory pro územní 
rozmíst�ní hospodá�ských aktivit

hospodá�ská �innost lidské spole�nosti,3 sektory-1.sektor-t�žba surovin,vodní a lesní 
hospodá�ství,zem�d�lství,rybolov  2.sektor-pr�mysl,stavebnictví,doprava surovin  
3.sektor-služby

Multikulturní výchova

porovnává státy sv�ta a zájmové integrace stát� sv�ta na 
základ� podobných a odlišných znak�

spole�né a odlišné znaky stát�,poloha, ,rozloha,obyvatelstvo,územní �len�ní,stupe� 
rozvoje hospodá�ství a životní úrove� obyvatel

Výchova k myšlení v 
evropských globálních 
souvislostech

Vv 8.r. - lidské rasy
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lokalizuje na mapách jednotlivých sv�tadíl� hlavní 
aktuální geopolitické zm�ny a politické problémy v 
konkrétních sv�tových regionech

státy federativní a unitární,republika, monarchie,typy diktatur,politická a hospodá�ská 
seskupení,mezinárodní organizace,státy vysp�lé a rozvojové,ohniska politických 
nap�tí,národnostní a náboženské konflikty

Multikulturní výchova Ov 8.r. - státní z�ízení a formy 
vlády

porovnává r�zné krajiny jako sou�ást pevninské krajinné 
sféry,rozlišuje na konkrétních p�íkladech specifické 
znaky a funkce krajin

krajina p�írodní a kulturní,lesohospodá�ská krajina,zem�d�lská krajina,t�žební 
krajina,sídelní krajina,složky p�írodní krajiny

Environmentální výchova P� 6.r. - ekosystémy

uvádí konkrétní p�íklady p�írodních a kulturních 
krajinných složek a prvk�,prostorové rozmíst�ní hlavních 
ekosystém�

vztah p�íroda a spole�nost,trvale udržitelný život a rozvoj,principy a zásady ochrany 
p�írody a životního prost�edí,chrán�ná území p�írody

Environmentální výchova P� 7.r. - ekologie

uvádí na vybraných p�íkladech závažné d�sledky a rizika 
p�írodních a spole�enských vliv� na žívotní prost�edí

globální ekologické a enviromentální problémy lidstva-zne�išt�ní 
oceánu,atmosféry,ni�ení tropických deštných les�,kyselé dešt�,p�elidn�ní a hlad,války                                                                                                             

Výchova k myšlení v 
evropských globálních 
souvislostech

P� 7.r. - ekologie

Poznámky:
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Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

Multikulturní výchova-Multikultarita, Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech-Objevujeme Evropu a sv�t
Environmentální výchova - Ekosystémy;základní podmínky života;vztah �lov�ka k prost�edí
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