
GEOGRAFIA – UČEBNÉ OSNOVY 

 

 

Názov predmetu GEOGRAFIA 

Časový rozsah výučby 1/1  hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne.  

Ročník siedmy 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Názov predmetu GEOGRAFIA 

Časový rozsah výučby 1/1  hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne.  

Ročník ôsmy 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Názov predmetu GEOGRAFIA 

Časový rozsah výučby 1  hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne.  

Ročník deviaty 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu geografia 

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa 

odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, že 

dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. 

Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, 

zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.  

Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast 

problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na 

spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v 

budúcnosti riešiť. 

Základnou geografickou spôsobilosťou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať 

ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť 



 

jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o 

svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. 

Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa 

podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych 

častiach sveta sa líši nielen jazykom, ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie 

týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných 

väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostatnými štátmi, ako ďalej 

zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov, tiež patria do 

geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, 

sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život.  

 

Ciele predmetu v prepojení na kľúčovú spôsobilosť: 

Geografia rozvíja súbor kľúčových spôsobilostí, 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. Patria medzi ne:  

• Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, 

turistické mapy, tematické mapy a i.).  

• 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.  

Poznatky fyzickej geografie sú v oblasti prírodných  charakteristík Zeme. Získané informácie 

využije žiak  pri správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových tvarov, pri  

porovnávaní a využívaní nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri  

rozhodovaní umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov – dopravných sietí, prípadne ťažbe 

nerastných surovín.  Poznať vplyv a účinok vnútorných  a vonkajších síl, ktoré pôsobia na 

povrch Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri 

poznaní zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta.    



V oblasti humánnej geografie sa  vyučovanie  zameriava na človeka na Zemi, na premeny ,  

ktorými ovplyvnil krajinu, na zhodnotenie perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu 

obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva a i.).  

• Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice 

ale ja odborné a populárno-vedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie. Podporuje 

sa tým potreba čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného textu a jeho interpretácia. 

Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, 

schém a diagramov považujeme 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). 

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.   

• Rozvíjanie schopností pracovať s IKT, využívať ich ako zdroj informácií, vedieť ich 

využiť pri tvorbe projektových prác  

• 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.  

• Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách 

(cestovaní, rekreácii a i.).  

•           Poznanie  regionálnych  výnimočností  prehlbuje  národnú  hrdosť  a  lásku  k vlasti.   

 

Obsah vzdelávania  

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, ktoré možno sumarizovať do okruhov (hlavných tém): 

Zem ako planéta vo vesmíre   :  Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomiť si 

vplyv slnečnej energie ako základnej podmienky pre život ľudí. Riešiť problémové úlohy, 

vysvetliť zmeny v prírode počas roka, súvislosti vzniku podnebných a rastlinných pásiem s 

rozdielnym množstvom dopadajúceho slnečného žiarenia, ktoré je ovplyvnené sklonom osi 

Zeme.  



Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie :  Používať mapy pri orientácii v teréne (turistické 

mapy, automapy, plány miest, tematické mapy) Vedieť sa orientovať na mapách – získavať a 

aplikovať z nich údaje v bežnom živote. Používať mapy pri získavaní informácií o danej 

lokalite. Vedieť nájsť mapu na internete a orientovať sa v nej, získavať informácie z dát.  

Vzťah medzi zložkami krajiny :  Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na 

Zemi, pochopiť fungovanie zložiek krajiny v danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a 

tomu prispôsobiť svoj život. V tejto téme sa maximálne uplatňuje systémový prístup a 

príčinno-následné vzťahy. Vplyv podnebia na povrch, na rastlinstvo a živočíšstvo, význam 

vody (činnosť rieky, jazerá a i.).  

Vzťah medzi krajinou a človekom :  Posúdiť život človeka v priestore, tvorený vzájomnými 

vzťahmi medzi prírodou a spoločnosťou. Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré príroda 

dáva človeku a ovplyvňuje ho. Zároveň uvedomenie si človeka, do akej miery môže využívať 

prírodu, aby prežil. Vznik chránených území, národných parkov. Využívanie prírodných 

zdrojov človekom.  

Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi :   Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, 

podmienky v jednotlivých častiach Zeme a ich vhodnosť pre život človeka, vzájomné 

ovplyvňovanie starých a nových kultúr, existenciu rôznych kultúr vedľa seba. Vzbudiť snahu 

zaujímať sa o kultúru ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta, porozumieť jej a akceptovať 

hodnoty iných kultúr pri zachovaní svojej vlastnej identity ako predpokladu kvalitného 

reagovania na možné spolupráce.  

Regióny Zeme :  Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných a kultúrnych a i. 

charakteristík, možností rozvoja, poznať miestny región, možnosti jeho rozvoja, byť schopný 

prispieť k rozvoju miestneho regiónu. 

Učivo geografie sa bude preberať do väčšej hĺbky a je doplnené poznatkami o miestnom 

regióne.  

Formy práce : 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:                

-  motivačný a expozičný rozhovor  

- výklad - vysvetľovanie prírodných javov  

- demonštrácia - schémy, nástenné tabule, zvukové alebo videozáznamy - ukážky textov a 

pod. 



- testovanie - opakovanie a kontrola vedomostí, zručností atď. 

- práca s rôznymi druhmi máp 

- skupinové a individuálne projekty a ich prezentácia 

 

 

Učebné zdroje: Učebnica geografie pre  6., 7., 8. a 9.ročník 

                           Školský atlas sveta 

                           Časopis Geografia 

                           Internet 

                           Encyklopedická literatúra  

 

Hodnotenie:     ústne odpovede – aspoň 3 za polrok 

                          samostatná práca s mapou, atlasom  

                          projektová práca – 2 za školský rok (v 9.ročníku jedna) 

                          krátke testy formou desaťminútovky – podľa potreby  

                          referáty – podľa individuálneho záujmu žiakov



Rozpis učiva predmetu: geografia  Ročník: siedmy 

2  hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

  

Ciele - kompetencie 

Tematický celok a témy 

(obsahový štandard) 

Očakávané vzdelávacie výstupy (výstupový 

štandard) 
Prierezové témy 

Vedieť, kde boli nájdené prvé pozostatky 

človeka (kolíska ľudstva) a príčiny a spôsoby 

osídľovania ostatných častí sveta; poznať 

najznámejších objaviteľov Zeme; poznať, 

koľko ľudí žije na Zemi a ako sú rozmiestnení; 

poznať základné 3 ľudské rasy – dôvody 

vzniku rás, ich rozšírenie na Zemi v minulosti 

a dnes; poznať najrozšírenejšie náboženstvá, 

národy a jazyky na Zemi; poznať pojem 

prirodzený prírastok a úbytok, pôrodnosť, 

úmrtnosť a ich súvislosť s vyspelosťou štátu; 

vedieť, čo je migrácia a poznať jej hlavné 

smery v minulosti a dnes; poznať výrobné 

a nevýrobné činnosti ľudí na Zemi a čo 

konkrétne sa k nim zaraďuje; vedieť, aký je 

rozdiel medzi mestom a dedinou, mestom 

a veľkomestom, poznať, aké predpoklady 

poskytujú pre život jednotlivé krajiny sveta 

a ako ich ľudia hospodársky využívajú 

I . Premeny Zeme – počet hodín : 6  

                

Osídľovanie a objavovanie Zeme; zloženie 

obyvateľstva Zeme; ľudstvo v pohybe; činnosť 

ľudí na Zemi; sídla – dediny, mestá, veľkomestá; 

človek a krajiny na Zemi  

Žiak má 

Vedieť ukázať na mape oblasť, kde boli nájdené prvé 

pozostatky človeka, vedieť ukázať ako postupne ľudia 

osídľovali Zem – ktoré oblasti osídlili, ktoré územia 

ostali neosídlené a prečo . Vedieť, kto bol Marco Polo, 

Krištof Kolumbus, Magalh  es, James Cook a kade 

putovali. Vedieť, koľko obyvateľov má v súčasnosti 

Zem. Vedieť ukázať na mape, ktoré oblasti sú husto 

osídlené a ktoré neosídlené a vysvetliť ako súvisí 

hustota osídlenia a prírodné podmienky oblasti. Poznať 

tri základné ľudské rasy, vedieť prečo vznikli rasy, čo je 

rasizmus, ktoré rasy obývali jednotlivé svetadiely 

v minulosti a dnes. Poznať, ktoré náboženstvá sú 

najrozšírenejšie vo svete a vedieť ukázať na mape 

územia, kde jednotlivé náboženstvá prevládajú. Poznať, 

ktoré jazyky používa v súčasnosti najviac ľudí na svete 

(ako materinský, ako dorozumievací). Vedieť, čo je 

pôrodnosť, úmrtnosť, prirodzený prírastok a úbytok 

a ako tieto charakteristiky súvisia s vyspelosťou daného 

regiónu. Vedieť zaradiť jednotlivé činnosti človeka 

medzi výrobné a nevýrobné a poznať súvislosť medzi 

vyspelosťou regiónu a prevládajúcimi zamestnaniami 

obyvateľov. Vedieť rozlíšiť mesto a dedinu, mesto 

a veľkomesto, poznať a vedieť ukázať na mape príklady 

OSR– rozvoj sebadôvery, 

samostatnosti                                     

ENV-  reakcia živých organizmov 

na mesačné fázy                                     

MEV– pravdivosť mediálne 

šírených posolstiev  a informácií                                       

ENV – vplyv preľudnenia na ŽP             

ENV- negatívne zásahy človeka 

v dažďových lesoch, púšťach, 

lesoch mierneho pásma, polárnych 

oblastiach, vysokých pohoriach                          

OŽO– ochrana zdravia pri pobyte 

v trópoch, v mestách s prítomnosťou 

smogu                                                  

DOV -  dodržiavanie dopravných 

predpisov vo veľkomestách              

MUV– pochopiť príčinu vzniku 

rôznych kultúr v rôznych častiach 

sveta v závislosti od prírodných 

podmienok, ich akceptácia                                                           



veľkomiest vo svete. Poznať, ako využívajú ľudia 

jednotlivé krajiny na Zemi (dažďové lesy, savany, púšte 

a polopúšte, subtropickú krajinu, stepi, lesy mierneho 

pásma, tundru, polárne oblasti, vysoké hory) . 

Poznať Afriku – jej polohu na mape sveta; 

pobrežie – najväčšie polostrovy, ostrovy 

a zálivy; povrch – najvyššie pohoria, nížiny, 

najrozsiahlejšie púšte; vodstvo – najdlhšie 

a najväčšie rieky, špecifiká riečnej siete 

v oblastí púští a dažďových lesov, 

nevyhnutnosť využívania artézskych vôd na 

severe Afriky; rastlinstvo a živočíšstvo 

s prihliadnutím na odlišnosti oproti iným 

častiam sveta. Poznať objaviteľov, ktorí 

skúmali túto časť sveta, poznať pôvodné 

obyvateľstvo, vedieť odkiaľ a prečo sem 

prichádzali prisťahovalci v minulosti a dnes; 

poznať, ako je obyvateľstvo rozmiestnené 

a prečo; poznať najväčšie sídla a ich polohu v 

rámci  Afriky. Vedieť, na čo sa zameriava 

hospodárstvo jednotlivých oblastí Afriky; 

poznať niektoré environmentálne súvislosti 

a zaujímavosti o regióne.  

II. Afrika – počet hodín : 16                              

Poloha Afriky na mape sveta, členitosť pobrežia, 

povrch, vodstvo podnebie a nerastné suroviny 

Afriky, rastlinstvo a živočíšstvo Afriky, 

obyvateľstvo a sídla Afriky, staré civilizácie 

a náboženstvá Afriky, oblasti Afriky – severná, 

južná, východná a západná Afrika a ich 

hospodárske zameranie. Environmentálne 

súvislosti a zaujímavosti o regióne ( hlad, 

choroby, nepokoje, rozširovanie púští, národné 

parky Afriky ) 

Žiak má:  

Vedieť ukázať Afriku na mape, vedieť pomenovať 

a nájsť na mape najväčšie ostrovy, súostrovia, 

polostrovy, zálivy a prielivy Afriky, pomenovať a nájsť 

na mape najvyššie pohoria, najrozsiahlejšie púšte 

a nížiny Afriky. Vedieť vysvetliť, čo je artézska voda, 

prečo je dôležitá v niektorých oblastiach Afriky. 

Poznať, čím je špecifické rastlinstvo a živočíšstvo 

Afriky, poznať typických predstaviteľov africkej flóry 

a fauny v jednotlivých typoch krajín Afriky 

(v dažďových lesoch, savanách, púšťach a polopúšťach, 

vo vysokých horách). Vedieť, aké rasy obývajú Afriku,  

aké je súčasné zloženie a rozmiestnenie obyvateľstva, 

 poznať jednotlivé oblasti Afriky – severnú, južnú, 

východnú a západnú, vedieť ich ukázať na mape. 

Vedieť nájsť na mape niektoré štáty týchto oblastí 

Afriky, vedieť stručne charakterizovať hospodárske 

zameranie jednotlivých oblastí. Poznať niektoré 

environmentálne súvislosti a zaujímavosti o regióne 

(NP, staroveké stavby, dezertifikácia, hlad, choroby,...)  

OSR– rozvoj sebadôvery 

a samostatnosti    

 MDV– vedieť posúdiť pravdivosť 

mediálne šírených správ                    

ENV– ochrana ohrozených druhov 

živočíchov, pytliactvo  v NP                    

OSR– presnosť a dôslednosť pri 

práci, rešpektovanie názorov 

spolužiakov, rozvoj vzájomnej 

spolupráce žiakov   

DOV– nebezpečenstvá číhajúce na 

cestách a ako im predchádzať          

ENV– ochrana prírodou aj 

človekom vytvorených 

pozoruhodných miest na našej 

planéte                                 

OŽO– malária, žltá zimnica, spavá 

nemoc, AIDS – choroby typické pre 

tropickú Afriku                                 

MUV – JAR – stret rás, rasizmus                         

OŽO– náboženské a etnické 

problémy ako najčastejšia príčina 

vojnových konfliktov                                         

TBZ– práca na projekte, prezentácia 

projektových prác žiakov                                                                          



Poznať polohu Ázie na mape sveta; poznať  

najväčšie ostrovy, polostrovy a zálivy Ázie, 

najvyššie pohoria, najrozľahlejšie nížiny 

a najsuchšie púšte, najdlhšie a najväčšie rieky, 

najväčšie a najhlbšie jazerá; vedieť, aké 

nerastné suroviny a kde sa ťažia; poznať 

rastlinstvo a živočíšstvo. Vedieť, ktoré staré 

civilizácie žili v Ázii; poznať súčasné 

rozmiestnenie a zloženie obyvateľstva. Vedieť, 

na aké oblasti sa delí Ázia z prírodného 

hľadiska; vedieť tieto oblasti stručne 

charakterizovať a zaradiť do nich jednotlivé 

štáty a mestá. Poznať výnimočnosť postavenia 

Japonska, Číny a Indie v svetovom 

hospodárstve, vedieť ich stručne 

charakterizovať z hľadiska polohy, 

hospodárstva a obyvateľstva. Poznať niektoré 

environmentálne súvislosti a zaujímavosti 

Ázie. 

III. Ázia – počet hodín : 22  

Ázia – jej poloha na mape sveta, charakteristika 

pobrežia, povrchu, nerastných surovín, podnebia, 

vodstva, rastlinstva a živočíšstva Ázie; 

charakteristika  obyvateľstva  a sídiel Ázie; 

oblasti a štáty Ázie – JZ Ázia ( Turecko a Cyprus 

), štáty Arabského polostrova a Perzského zálivu 

( S. Arábia, Irán, Irak,...), Zakaukazské štáty ( 

Arménsko, Gruzínsko, Azerbajdžan ), J a JV 

Ázia ( India, Srí Lanka ), Bangladéš, Pakistan 

a horské štáty Ázie (Nepál, Bhután ), štáty Zadnej 

Indie a ostrovov JV Ázie ( Indonézia, Malajzia, 

Vietnam, Laos,...), Čína, Japonsko a štáty 

Kórejského polostrova (Sev. a Juž. Kórea ), 

Stredoázijské štáty (Kazachstan, Uzbekistan, 

Turkménsko, Tadžikistan, Kirgizsko); 

charakteristika štátov s výnimočným postavením 

medzi ostatnými štátmi sveta z prírodného aj 

hospodár. hľadiska. Environmentálne súvislosti 

a zaujímavosti o regióne (preľudnenie v určitých 

oblastiach Ázie, Ázijské tigre, kultúrne pamiatky 

v zozname UNESCO,...) 

Žiak má:  

Vedieť popísať polohu Ázie a nájsť ju na mape sveta,  

pomenovať a ukázať na mape oceány a moria 

omývajúce Áziu, najväčšie polostrovy, zálivy, prielivy, 

ostrovy a súostrovia ležiace pri pobreží Ázie, najvyššie 

pohoria, výnimočné vrchy, sopky,  najväčšie nížiny 

a najsuchšie a najrozsiahlejšie púšte, najdlhšie 

a najväčšie rieky a jazerá Ázie. Poznať, aké nerastné 

suroviny a v ktorých častiach Ázie sa ťažia. Vedieť, 

v ktorých podnebných pásmach leží Ázia, čo je letný 

a zimný monzún, príčiny vzniku monzúnov, vedieť, 

v ktorej časti Ázie je najvýraznejšie monzúnové 

prúdenie a aké má následky. Vedieť charakterizovať 

flóru a faunu Ázie typické pre jednotlivé prírodné 

krajiny ( monzúnové lesy, savany, púšte a polopúšte, 

stepi, lesy mierneho pásma – tajga, tundrové oblasti, 

oblasti večne zaľadnené). Vedieť, ktoré druhy 

poľnohospodárskych plodín sa odtiaľto rozšírili do 

celého sveta. Vedieť, aké staré civilizácie obývali Áziu 

v minulosti, čím sa preslávili, čo vybudovali. Poznať, 

ako bola Ázia objavovaná a následne kolonizovaná 

národmi Európy. Vedieť, aké je súčasné zloženie 

a rozmiestnenie obyvateľstva. Poznať, ako sa Ázia 

rozdeľuje na oblasti z prírodného, kultúrneho 

a hospodárskeho hľadiska, vedieť do týchto oblastí 

zaradiť štáty a najväčšie mestá Ázie. Vedieť stručne 

charakterizovať polohu, obyvateľstvo a hospodárstvo 

Japonska, Číny a Indie a zdôvodniť výnimočnosť ich 

postavenia v rámci svetového hospodárstva. Poznať 

niektoré zaujímavosti Ázie – Čínsky múr, kastovníctvo 

a veľa náboženstiev v Indii, sopky,  zemetrasenia, 

tsunami vo V Ázii, preľudnenie vo V Číne a v Indii 

a spôsoby riešenia tejto situácie; vedieť, ktoré štáty sa 

MDV– vedieť posúdiť pravdivosť 

mediálne šírených správ                   

OSR– presnosť a dôslednosť pri 

práci, rešpektovanie názorov 

spolužiakov                                      

ENV - nebezpečenstvo odpadu 

v krajine málo narušenej človekom, 

kde vplyvom prírodných činiteľov 

prebieha rozklad veľmi pomaly       

OŽO, ENV – devastácia krajiny pri 

zemetrasení, pri sopečnej erupcii 

a ochrana zdravia a života ľudí                         

ENV – spolupodieľanie sa človeka 

na zániku pohorí, znečisťovanie 

ovzdušia a spôsoby jeho ochrany, 

vplyv ozónovej diery na živé 

organizmy, vodná erózia a jej 

dôsledky                                            

ENV- vplyv hydroelektrární na ŽP, 

znečistenie vôd  ropnými látkami, 

ochrana lesov (tajga) - ,,pľúca 

Zeme“                                               

ENV -  ochrana pôdy pred 

zasolením (nesprávny spôsob 

zavlažovania) a nadmerným 

vyčerpaním živín, znečistenie pôdy  

( ropnými látkami, nadmerným 

hnojením ), vplyv na kvalitu 

podzemnej vody                              

ENV - vplyv hustoty obyv. na stav 

ŽP                                                     

OSR – vzájomná spolupráca žiakov, 

ochota pomôcť druhému                  

TBZ– práca na projekte, prezentácia 



nazývajú Ázijskými tigrami a prečo.   projektových prác žiakov                        

1 – spoznávanie spôsobu života ľudí 

v rôznych častiach sveta na vidieku 

aj v mestách                                      

OŽO – ochrana života a zdravia pri 

sopečnej činnosti, zemetrasení, 

tsunami                                             

DOV – vplyv v minulosti 

kolonizujúcich krajín na dopravné 

pravidlá v súčasnosti    

Poznanie pojmov číselná a grafická mierka 

mapy, skreslenie mapy; schopnosť pomocou 

mierky prepočítavať vzdialenosti. Schopnosť 

pracovať so zemepisnými súradnicami. 

Poznanie dohovorených značiek na 

znázornenie výškopisu a polohopisu v mapách;  

rozdeľovania máp podľa mierky a tematického 

zamerania. 

IV. Mapy 

Počet hodín: 7 

Mierka mapy 

Zemepisné súradnice 

Znázornenie polohopisu na mapách  

Znázornenie výškopisu na mapách 

Druhy máp 

Zemepisné cvičenia s mapami 

Vedieť, čo vyjadruje mierka mapy; poznať pojem 

grafická a číselná mierka; vedieť prepočítavať 

vzdialenosti  na mapách pomocou grafickej aj číselnej 

mierky Vedieť určiť zemepisnú polohu pomocou 

rovnobežiek a poludníkov. Poznať dohovorené značky 

v mapách na znázornenie výškopisu a polohopisu. 

Poznať, ako sa rozdeľujú mapy podľa mierky 

a tematického zamerania a poznať ich využitie. 

Vedieť využiť mierku mapy, zemepisné súradnice, 

značky výškopisu a polohopisu pri práci s mapami 

v školskom zemepisnom atlase. 

OSR– presnosť, dôslednosť pri práci 

ENV– prírodné zložky krajiny 

a spôsob ich mapového vyjadrenia 

DOV – využitie automapy pri 

cestovaní autom, na bicykli  

DOV, OŽO- dôležitosť používania 

prilby a ochranných reflexných 

prvkov 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpis učiva predmetu: geografia  Ročník: ôsmy 

2  hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

  

Ciele - kompetencie 

Tematický celok a témy 

(obsahový štandard) 

Očakávané vzdelávacie výstupy (výstupový 

štandard) 
Prierezové témy 

Poznanie polohy Európy na mape sveta, 

hranicu oddeľujúcu Európu od Ázie; schopnosť 

vyznačiť na mape  najväčšie ostrovy, 

polostrovy, prielivy a zálivy Európy, najvyššie 

pohoria a vrchy, najrozľahlejšie nížiny, panvy 

a kotliny; najdlhšie a najväčšie rieky, najväčšie 

a najhlbšie jazerá; poznanie rastlinstva 

a živočíšstva typov krajín Európy. Vedieť, 

ktoré staré civilizácie žili v Európe; poznanie 

súčasného rozmiestnenia a zloženia 

obyvateľstva. Schopnosť vyznačiť na mape  

najväčšie sídla Európy. 

Poznanie , na aké oblasti sa delí Európa 

z prírodného a historického hľadiska. 

I . Európa všeobecná charakteristika  
 počet hodín : 9 

Poloha 

Členitosť 

Povrch 

Podnebie 

Vodstvo 

Pôdy a typy krajín 

Obyvateľstvo 

Sídla 

Oblasti Európy 

 

 

Žiak má 

Poznať polohu Európy  na mape sveta, na zemských 

pologuliach, poznať dôležité rovnobežky, ktoré ňou 

prechádzajú. Vedieť pomocou mapy určiť hranice 

medzi Eur. a Áziou. 

Vedieť charakterizovať pobrežie  Európy – najväčšie 

polostrovy, ostrovy, súostrovia, zálivy a najdôležitejšie 

prielivy a prieplavy 

Poznať celky tvoriace povrch Európy, pohoria, 

najrozsiahlejšie panvy a kotliny; vedieť kde sa 

nachádzajú najvyššie pohoria a vrchy 

Poznať charakteristiku Európy  z hľadiska podnebia - 

podnebné pásma, v ktorých leží; vplyv Golfského prúdu 

a na podnebie Európy. Vedieť, ktorým úmoriam patrí 

územie Európy, poznať najväčšie rieky a jazerá. 

Vedieť charakterizovať  etnické a náboženské zloženie 

obyvateľstva, poznať oblasti husto a riedko osídlené 

Poznať, ktoré staré civilizácie obývali v minulosti 

Európu. Na mape vyznačiť  najväčšie sídla Európy. 

Pomocou mapy vymenovať jednotlivé oblasti Európy 

MUV - prelínanie a ovplyvňovanie 

sa rôznych kultúr 

 

OŽO - dôležitosť rekreácie pre 

zdravie človeka  

ENV - ekologické dôsledky 

vysychanie Kaspického mora 

 

DOV - využívanie riek a riečnych 

systémov 

MUV - problém prisťahovalectva 

v Európe 

ENV - životné prostredie na vidieku 

a vo veľkomestách 

Poznanie  polohy Strednej Európy v rámci 

Európy; jej stručnej fyzicko-geografickej 

(povrchu, vodstva, podnebia, pôd a typov 

krajín) a socioekonomickej (zloženie 

a rozmiestnenie obyvateľstva, zameranie 

II. Stredná Európa 

počet hodín : 10                              

Fyzicko-geografická charakteristika Strednej 

Európy 

Socioekonomická charakteristika Strednej 

Žiak má:  

Vedieť pomocou mapy charakterizovať polohu, povrch, 

podnebie, vodstvo, pôdy a typy krajín v Strednej 

Európe. 

Vedieť stručne charakterizovať zloženie a rozmiestnenie 

ENV - znečistenie prírody 

priemyslom a ťažbou 

RLK - kultúrne pamiatky na 



hospodárstva a najvýznamnejšie priemyselné 

strediská) charakteristiky.  

Schopnosť analyzovať  pomocou mapy polohu,  

povrch, vodstvo, podnebie a typy krajín 

jednotlivých štátov oblasti. Schopnosť  

charakterizovať obyvateľstvo a osídlenie, 

poznať zameranie hospodárstva a vyznačiť  na 

mape najvýznamnejšie priemyselné strediská 

štátov. Poznať niektoré miestne zaujímavosti. 

Európy 

Slovensko – fyzicko-geografická  charakteristika 

Slovensko – socioekonomická charakteristika 

Česká republika 

Poľská republika 

Maďarská republika 

Rakúska republika 

Švajčiarsko a Lichtenštajnsko 

Nemecká spolková republika 

obyvateľstva, osídlenie  a hospodárske zameranie 

Strednej Európy 

Analyzovať  pomocou mapy polohu,  povrch, vodstvo, 

podnebie a typy krajín SR. 

Vedieť charakterizovať obyvateľstvo a osídlenie, 

poznať zameranie hospodárstva a vyznačiť  na mape 

najvýznamnejšie priemyselné strediská SR. Poznať 

niektoré miestne zaujímavosti. 

Analyzovať  pomocou mapy polohu,  povrch, vodstvo, 

podnebie a typy krajín jednotlivých štátov. Vedieť 

charakterizovať obyvateľstvo a osídlenie, poznať 

zameranie hospodárstva a vyznačiť  na mape 

najvýznamnejšie priemyselné strediská štátov. Poznať 

niektoré miestne zaujímavosti. 

Slovensku 

TBZ - sebahodnotenie,  

FIGA - spoločná mena v EU a iné 

meny 

TBZ, ENV - ekologické zmýšľanie, 

boj proti jadrovým elektrárňam 

TBZ, OSR - rasové problémy, 

obmedzovanie práv prisťahovalcov                                      

TBZ – práca na projekte, 

prezentácia projektových prác 

žiakov                                                                          



Poznanie  polohy Západnej Európy v rámci 

Európy; jej stručnej fyzicko-geografickej 

(povrchu, vodstva, podnebia, pôd a typov 

krajín) a socioekonomickej (zloženie 

a rozmiestnenie obyvateľstva, zameranie 

hospodárstva a najvýznamnejšie priemyselné 

strediská) charakteristiky.  

Schopnosť analyzovať  pomocou mapy polohu,  

povrch, vodstvo, podnebie a typy krajín 

jednotlivých štátov oblasti. Schopnosť  

charakterizovať obyvateľstvo a osídlenie, 

poznať zameranie hospodárstva a vyznačiť  na 

mape najvýznamnejšie priemyselné strediská 

štátov. Poznať niektoré miestne zaujímavosti 

III. Západná Európa 

počet hodín : 8  

Fyzicko-geografická charakteristika Západnej 

Európy 

Socioekonomická charakteristika Západnej 

Európy 

Francúzsko 

Práca na projekte 

Štáty Beneluxu 

Veľká Británia a Írsko 

Prezentácia projektových prác žiakov 

Žiak má:  

Vedieť pomocou mapy charakterizovať polohu, povrch, 

podnebie, vodstvo, pôdy a typy krajín v Západnej  

Európe. 

Vedieť stručne charakterizovať zloženie a rozmiestnenie 

obyvateľstva, osídlenie  a hospodárske zameranie 

Západnej Európy 

Analyzovať  pomocou mapy polohu,  povrch, vodstvo, 

podnebie a typy krajín jednotlivých štátov. Vedieť 

charakterizovať obyvateľstvo a osídlenie, poznať 

zameranie hospodárstva a vyznačiť  na mape 

najvýznamnejšie priemyselné strediská štátov. Poznať 

niektoré miestne zaujímavosti. 

Dopĺňať údaje do projektu pomocou vyhľadávača na 

internete 

Prezentácia vlastnej projektovej práce prostredníctvom 

počítača v Power-Pointe alebo na výkrese veľkého 

formátu 

TBZ, DOV – rýchlovlaky 

 

TBZ, OŽZ - vplyv návykových 

látok na naše zdravie 

 

TBZ, OSR - nepokoje medzi 

protestantmi a katolíkmi 

 

 

MDV - práca s počítačom a 

powerpointom  

Poznanie  polohy Severnej Európy v rámci 

Európy; jej stručnej fyzicko-geografickej 

(povrchu, vodstva, podnebia, pôd a typov 

krajín) a socioekonomickej (zloženie 

a rozmiestnenie obyvateľstva, zameranie 

hospodárstva a najvýznamnejšie priemyselné 

strediská) charakteristiky.  

Schopnosť analyzovať  pomocou mapy polohu,  

povrch, vodstvo, podnebie a typy krajín 

jednotlivých štátov oblasti. Schopnosť  

charakterizovať obyvateľstvo a osídlenie, 

poznať zameranie hospodárstva a vyznačiť  na 

mape najvýznamnejšie priemyselné strediská 

štátov. Poznať niektoré miestne zaujímavosti 

IV. Severná Európa 

Počet hodín: 7 

Fyzicko-geografická charakteristika Severnej 

Európy 

Socioekonomická charakteristika Severnej 

Európy 

Dánsko a Island 

Nórsko  

Švédsko 

Fínsko 

Pobaltské štáty 

Žiak má:  

Vedieť pomocou mapy charakterizovať polohu, povrch, 

podnebie, vodstvo, pôdy a typy krajín v Severnej 

Európe. 

Vedieť stručne charakterizovať zloženie a rozmiestnenie 

obyvateľstva, osídlenie  a hospodárske zameranie 

Severnej Európy 

Analyzovať  pomocou mapy polohu,  povrch, vodstvo, 

podnebie a typy krajín jednotlivých štátov. Vedieť 

charakterizovať obyvateľstvo a osídlenie, poznať 

zameranie hospodárstva a vyznačiť  na mape 

najvýznamnejšie priemyselné strediská štátov. Poznať 

niektoré miestne zaujímavosti. 

ENV - dôraz na prírodu, ekologické 

zmýšľanie 

TBZ, ENV - využívanie 

geotermálnej energie 

TBZ, DOV - najbezpečnejšie autá 

Volvo 

 

TBZ, OŽO - polárne dni a noci a 

vplyv na človeka 



Poznanie  polohy Južnej Európy v rámci 

Európy; jej stručnej fyzicko-geografickej 

(povrchu, vodstva, podnebia, pôd a typov 

krajín) a socioekonomickej (zloženie 

a rozmiestnenie obyvateľstva, zameranie 

hospodárstva a najvýznamnejšie priemyselné 

strediská) charakteristiky.  

Schopnosť analyzovať  pomocou mapy polohu,  

povrch, vodstvo, podnebie a typy krajín 

jednotlivých štátov oblasti. Schopnosť  

charakterizovať obyvateľstvo a osídlenie, 

poznať zameranie hospodárstva a vyznačiť  na 

mape najvýznamnejšie priemyselné strediská 

štátov. Poznať niektoré miestne zaujímavosti 

V. Južná Európa 

Počet hodín: 7 

Fyzicko-geografická charakteristika Južnej 

Európy 

Socioekonomická charakteristika Južnej Európy 

Španielsko 

Portugalsko 

Taliansko  

Grécko 

Malé štáty Západnej a Južnej Európy 

Žiak má:  

Vedieť pomocou mapy charakterizovať polohu, povrch, 

podnebie, vodstvo, pôdy a typy krajín v Južnej Európe. 

Vedieť stručne charakterizovať zloženie a rozmiestnenie 

obyvateľstva, osídlenie  a hospodárske zameranie Južnej 

Európy 

Analyzovať  pomocou mapy polohu,  povrch, vodstvo, 

podnebie a typy krajín jednotlivých štátov. Vedieť 

charakterizovať obyvateľstvo a osídlenie, poznať 

zameranie hospodárstva a vyznačiť  na mape 

najvýznamnejšie priemyselné strediská štátov. Poznať 

niektoré miestne zaujímavosti. 

MUV - cestovaním spoznávame iné 

kultúry 

TBZ, RLK - býčie zápasy, kastanety 

a flamengo 

TBZ, RLK - tradičné jedlo a 

kultúrne dedičstvo 

TBZ, FIGA - vysoká zadĺženosť 

štátu 

Poznanie  polohy Juhovýchodnej Európy 

v rámci Európy; jej stručnej fyzicko-

geografickej (povrchu, vodstva, podnebia, pôd 

a typov krajín) a socioekonomickej (zloženie 

a rozmiestnenie obyvateľstva, zameranie 

hospodárstva a najvýznamnejšie priemyselné 

strediská) charakteristiky.  

Schopnosť analyzovať  pomocou mapy polohu,  

povrch, vodstvo, podnebie a typy krajín 

jednotlivých štátov oblasti. Schopnosť  

charakterizovať obyvateľstvo a osídlenie, 

poznať zameranie hospodárstva a vyznačiť  na 

mape najvýznamnejšie priemyselné strediská 

štátov. Poznať niektoré miestne zaujímavosti 

VI. Juhovýchodná Európa 

Počet hodín: 8 

Fyzicko-geografická charakteristika 

Juhovýchodnej Európy 

Socioekonomická charakteristika Juhovýchodnej  

Európy 

Srbsko, Čierna hora, Albánsko 

Bosna a Hercegovina, Macedónsko 

Chorvátsko, Slovinsko 

Bulharsko 

Rumunsko 

Práca na projekte 

Žiak má:  

Vedieť pomocou mapy charakterizovať polohu, povrch, 

podnebie, vodstvo, pôdy a typy krajín v Juhovýchodnej 

Európe. 

Vedieť stručne charakterizovať zloženie a rozmiestnenie 

obyvateľstva, osídlenie  a hospodárske zameranie 

Juhovýchodnej Európy 

Analyzovať  pomocou mapy polohu,  povrch, vodstvo, 

podnebie a typy krajín jednotlivých štátov. Vedieť 

charakterizovať obyvateľstvo a osídlenie, poznať 

zameranie hospodárstva a vyznačiť  na mape 

najvýznamnejšie priemyselné strediská štátov. Poznať 

niektoré miestne zaujímavosti. 

Dopĺňať údaje do projektu pomocou vyhľadávača na 

internete 

 

 

OSR - náboženské spory a konflikty, 

náboženská diskriminácia 

 

TBZ, FIGA - vyspelé hospodárstvo 

v Slovinsku 

 

DOV – Železné vráta na Dunaji 

Poznanie  polohy Východnej Európy v rámci 

Európy; jej stručnej fyzicko-geografickej 

(povrchu, vodstva, podnebia, pôd a typov 

krajín) a socioekonomickej (zloženie 

a rozmiestnenie obyvateľstva, zameranie 

VII. Východná Európa 

Počet hodín: 8 

Fyzicko-geografická charakteristika Východnej 

Európy 

Socioekonomická charakteristika Východnej  

Žiak má:  

Vedieť pomocou mapy charakterizovať polohu, povrch, 

podnebie, vodstvo, pôdy a typy krajín vo Východnej 

Európe. 

Vedieť stručne charakterizovať zloženie a rozmiestnenie 

DOV - vodné dopravné cesty, 

prieplavy 

 



hospodárstva a najvýznamnejšie priemyselné 

strediská) charakteristiky.  

Schopnosť analyzovať  pomocou mapy polohu,  

povrch, vodstvo, podnebie a typy krajín 

jednotlivých štátov oblasti. Schopnosť  

charakterizovať obyvateľstvo a osídlenie, 

poznať zameranie hospodárstva a vyznačiť  na 

mape najvýznamnejšie priemyselné strediská 

štátov. Poznať niektoré miestne zaujímavosti 

Európy 

Ukrajina 

Bielorusko, Moldavsko 

Rusko  

Prezentácia projektových prác žiakov 

obyvateľstva, osídlenie  a hospodárske zameranie 

Východnej Európy 

Analyzovať  pomocou mapy polohu,  povrch, vodstvo, 

podnebie a typy krajín jednotlivých štátov. Vedieť 

charakterizovať obyvateľstvo a osídlenie, poznať 

zameranie hospodárstva a vyznačiť  na mape 

najvýznamnejšie priemyselné strediská štátov. Poznať 

niektoré miestne zaujímavosti. 

Odprezentovanie vlastnej projektovej práce 

prostredníctvom počítača v Power-Pointe alebo na 

výkrese veľkého formátu 

ENV - jadrová katastrofa – 

Černobyl 

TBZ, OSR - autonómne snahy 

obyvateľstva 

TBZ, RLK - národné pamiatky, 

typické jedlá a nápoje 

 

TBZ - prezentácia projektov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpis učiva predmetu: geografia  Ročník: deviaty 

1  hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

  

Ciele – kompetencie 

Tematický celok a témy 

(obsahový štandard) 

Očakávané vzdelávacie výstupy (výstupový štandard) Prierezové témy 

Poznanie druhov máp a spôsobu nich využitia 

v bežnom živote, schopnosť určiť polohu 

ľubovoľného miesta na Zemi pomocou 

zemepisnej šírky a dĺžky; oboznámenie 

s turistickou GPS a prácou s ňou. 

I.Geografia v bežnom živote 

počet hodín : 1 

Tematické mapy; Geografické súradnice, 

mierka 

GPS v praxi 

Žiak má 

Vedieť vymenovať druhy máp a ich znaky, definovať pojem 

mapa, glóbus; určovať zemepisné súradnice, nájsť miesto 

podľa súradníc; pomocou GPS alebo Global Earth určiť 

súradnice rôznych miest na svete. 

MUV - prelínanie a ovplyvňovanie 

sa rôznych kultúr 

OSR – rozvoj samostatnosti 

Poznanie polohy SR na mape Európy a sveta. 

Schopnosť charakterizovať historický vývoj 

Slovenska. 

Schopnosť  vyznačiť na mape SR jednotlivé 

povrchové celky a poznanie ich geologického 

vývoja a zloženia.  

Poznať pôsobenie vonkajších činiteľov na 

formovanie povrchu v jednotlivých častiach 

SR. 

 Schopnosť charakterizovať počasie, podnebie 

a podnebné oblasti SR.  

Poznanie významu vodstva na vybraných 

príkladoch, schopnosť vyznačiť na mape 

najväčšie rieky, jazerá a vodné nádrže, 

najznámejšie minerálne a termálne pramene 

a kúpele, ktoré ich liečivé účinky využívajú. 

Poznanie základných pôdnych druhov a typov 

na Slovensku a ich súvislosti s využitím 

v poľnohospodárstve.  

Poznanie oblastí rastlinstva a živočíšstva na 

II . Slovensko – fyzicko-geografická 

charakteristika  
 počet hodín : 12 

Poloha na mape Európy 

Historické územia a tradície 

Geologická stavba – flyšové a jadrové 

pohoria; sopečné pohoria a kotliny; 

Panónska panva; Karpaty 

Tvárnosť povrchu 

Geomorfologická stavba a reliéf 

Podnebie 

Podnebné oblasti a počasie 

Vodstvo - rieky 

Jazerá a umelé vodné nádrže 

Pôdy 

Rastlinstvo a živočíšstvo 

Ochrana prírody, národné parky 

Žiak má 

Vedieť určiť na mape polohu SR - zemepisnými súradnicami 

krajných bodov, určiť susediace štáty, hraničné povrchové 

celky a vodné toky. Poznať a charakterizovať historický 

vývoj Slovenska. Pomocou mapy vymenovať jednotlivé 

pohoria Slovenska podľa pôvodu a geologického zloženia. 

Opísať, ako pôsobia vonkajšie činitele na povrch v 

jednotlivých častiach Slovenska a uviesť ich príklady. 

Vysvetliť na príkladoch, ako vzniká skalné mesto, riečna 

dolina, ľadovcová dolina, sprašové nánosy, jaskyne, meandre, 

mŕtve ramená, jazerá a vymenovať príklady v SR. 

Vymenovať, ukázať a zaradiť jednotlivé povrchové celky na 

území Slovenska. Opísať podnebie na Slovensku, ako sa mení 

počasie v priebehu jednotlivých ročných období, ako sa mení 

teplota a množstvo zrážok počas roka a so zmenou 

nadmorskej výšky a polohy voči prevládajúcim vetrom 

(použiť diagramy). Poznať podnebné oblasti v SR a 

 vymedziť oblasť ich výskytu. Na mape určiť vybrané toky 

riek, jazerá, vodné nádrže, podzemné vody, kúpele, oblasti 

minerálnych a termálnych vôd. Charakterizovať význam 

 

MUV - prelínanie a ovplyvňovanie 

sa rôznych kultúr 

 

OŽO - dôležitosť rekreácie pre 

zdravie človeka  

ENV - ekologické dôsledky 

odstraňovania lesov na flyši vých. 

Slovenska 

DOV - využívanie riek a riečnych 

systémov 

TBZ, ENV - využívanie 

geotermálnej energie 

ENV - znečistenie prírody 



Slovensku a  schopnosť uviesť typických 

predstaviteľov príslušnej rastlinnej či 

živočíšnej ríše.  

Poznať všetky slovenské národné parky, ich 

polohu na mape SR a dôvod ochrany prírody 

v nich; poznať maloplošné chránené územia 

miestnej oblasti a ich výnimočnosť v rámci SR. 

 

vodstva na Slovensku na vybratých príkladoch. Opísať 

negatívne zásahy do vodstva Slovenska. Zhodnotiť možnosti 

využitia podzemných vôd. Vymenovať najznámejšie kúpele 

SR a poznať ich polohu a zameranie. Poznať a opísať 

základné pôdne druhy a pôdne typy vyskytujúce sa na území 

Slovenska. Poznať a charakterizovať oblasti rastlinstva 

a živočíšstva na Slovensku. Uviesť typických predstaviteľov 

príslušnej oblasti. Vymenovať a ukázať na mape národné 

parky a čím sú charakteristické.  Zdôvodniť význam ochrany 

vybratých objektov na Slovensku a vo svete. Porovnať 

vybrané NP sveta a Slovenska. 

činnosťou človeka 

OŽO – nebezpečenstvo kúpania 

v neznámych vodných tokoch 

a v bagroviskách 

ENV – chránené druhy rastlín a 

živočíchov 

Poznanie  základných charakteristík 

obyvateľstva SR, jeho vekovej, národnostnej, 

vekovej štruktúry a rozmiestnenia v rámci 

štátu. Schopnosť zdôvodniť príčiny 

nerovnomerného osídlenia; vyznačiť na mape 

SR najľudnatejšie mestá.  

Schopnosť charakterizovať ťažbu nerastných 

surovín, priemysel, poľnohospodárstvo, 

dopravu a prenos informácií, jednotlivé druhy 

služieb.  

Poznanie zákonitostí rozvoja cestovného ruchu 

a postavenia Slovenska v tejto oblasti v rámci 

Európy; poznať najvýznamnejšie strediská na 

Slovensku.  

Schopnosť rozlišovať pojmy  HDP, HNP, 

export, import; poznanie špecifík zahraničného 

obchodu SR. 

Poznanie spôsobu administratívneho členenia 

SR  na kraje a okresy – všetkých 8 krajov 

vymenovať, vyznačiť na mape; poznanie 

okresov trnavského kraja.  

 

III. Slovensko – spoločensko-geografická 

charakteristika 

počet hodín : 9 

Obyvateľstvo – zaľudnenie a pohyb; 

zloženie obyvateľstva 

Sídla 

Nerastné suroviny 

Priemysel 

Poľnohospodárstvo 

Lesné hospodárstvo 

Doprava a prenos informácií 

Služby, kultúra 

Cestovný ruch 

Zahraničný obchod  

Administratívne členenie SR                               

 

Žiak má:  

Vedieť definovať nové pojmy- pôrodnosť, úmrtnosť, 

prirodzený prírastok; 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. Pomocou mapy 

vymenovať nerastné suroviny na Slovensku a ich náleziská. 

Charakterizovať štruktúru priemyslu  a podľa mapy 

vymenovať a opísať jednotlivé centrá priemyslu na 

Slovensku. Stručne opísať poľnohospodárstvo na Slovensku. 

Podľa mapy opísať jednotlivé druhy dopravy, ich výhody 

a nevýhody; ukázať dopravné uzly. Stručne charakterizovať 

druhy služieb na Slovensku a ich úroveň. Poznať základné 

zákonitosti rozvoja cestovného ruchu na Slovensku, pomocou 

mapy opísať a vymenovať strediská CR na Slovensku. 

Rozlišovať pojmy – HDP, HNP, export, import, poznať 

špecifiká zahraničného obchodu SR. Vedieť, ako sa SR 

administratívne člení – na okresy a kraje, poznať krajské 

mestá SR a okresy Trnavského kraja. 

 

MUV - problém prisťahovalectva  

ENV - životné prostredie na vidieku 

a vo veľkomestách 

ENV - znečistenie prírody 

priemyslom a ťažbou 

DOV - vodné dopravné cesty 

TBZ - sebahodnotenie  

FIGA - spoločná mena v EU a iné 

meny 

TBZ, ENV - ekologické zmýšľanie, 

boj proti jadrovým elektrárňam 

TBZ, OSR - rasové problémy, 

obmedzovanie práv prisťahovalcov 



Poznanie  stručnej fyzicko-geografickej 

(povrchu, vodstva, podnebia, pôd a typov 

krajín) a socioekonomickej (zloženie 

a rozmiestnenie obyvateľstva, zameranie 

hospodárstva a najvýznamnejšie priemyselné 

strediská) charakteristiky jednotlivých krajov 

SR.  

Schopnosť  charakterizovať obyvateľstvo 

a osídlenie, poznať zameranie hospodárstva 

a vyznačiť  na mape najvýznamnejšie 

priemyselné strediská krajov.  

Poznať niektoré miestne zaujímavosti – 

pamiatky v zozname UNESCO, zaujímavé 

výtvory prírody a diela človeka. 

IV. Oblasti Slovenska 

počet hodín : 8  

Bratislava – hlavné mesto SR 

Bratislavský kraj 

Trnavský kraj 

Nitriansky kraj 

Trenčiansky kraj 

Žilinský kraj 

Banskobystrický kraj 

Košický kraj 

Prešovský kraj 

Žiak má:  

Vedieť charakterizovať Bratislavu, ako hlavné mesto SR. 

Charakterizovať jednotlivé kraje SR a vedieť ich porovnať 

s ostatnými krajmi. Vedieť hľadať a dopĺňať údaje do 

projektu pomocou vyhľadávača na internete. 

RLK - kultúrne pamiatky na 

Slovensku 

 

TBZ, RLK - tradičné jedlo a 

kultúrne dedičstvo 

 

FIGA – bohaté a chudobné oblasti 

SR, zadĺženosť obyvateľov a jej 

následky 

Schopnosť vymedziť a charakterizovať 

miestnu oblasť z hľadiska polohy, prírody, 

obyvateľstva a hospodárskeho využitia ; 

pripraviť a prezentovať power-pointovú 

prezentáciu o zaujímavosti miestnej oblasti. 

V. Charakteristika miestnej oblasti 

počet hodín : 2  

Poloha 

Príroda 

Obyvateľstvo 

Hospodárstvo  

Žiak má:  

Poznať miestnu oblasť, jej vymedzenie a polohu na mape 

Slovenska, charakterizovať jej prírodu, obyvateľstvo 

a hospodárstvo; prezentovať vlastnú projektovú prácu 

prostredníctvom dataprojektora a počítača v Power-Pointe. 

MDV - práca s počítačom 

a powerpointom 

RLK – prírodné a kultúrne pamiatky 

na Slovensku  

 

Prierezové témy – výchova : MUV- multikultúrna      MDV - mediálna      OSR - osobnostný a sociálny rozvoj      ENV - environmentálna      DOV - dopravná      

                                               OŽO - ochrana života a zdravia     TBV - tvorba a prezent. projektu   RLK - regionálna      FIGA – národný štandard finančnej gramotnosti 


