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Třída: IX. C                  Předmět:  Zeměpis 

Vyučující:  Dušan Žváček        Počet hodin týdně: 1 

 
Učivo Očekávané výstupy poznámka 

Opakování učiva 8. roč. 

Česká republika 

Evropa – poloha, hranice s Asií 

Vertikální a horizontální členitost Evropy 

Evropská unie 

Popíše polohu, podnebí, 

geologický vývoj, 

jednotlivé kraje ČR 

Na mapě určuje polohu, 

hranice a rozdělení 

Evropy 

 

Podnebí a vodstvo Evropy 

Rozdělení Evropy na oblasti 

Charakteristika jednotlivých oblastí Evropy 

Evropská unie a NATO 

Jižní Evropa – Itálie, Řecko, 3panělsko a 

Portugalsko a malé státy jižní E. 

Umí určit při práci 

s mapou 

Charakterizuje státy EU 

a NATO 

Pracuje a určuje státy JE 

na mapě 

prezentace, 

referáty 

Severní Evropa 

Jednotlivé státy severní Evropy 

Západní Evropa 

Jednotlivé státy západní Evropy 

S pomocí mapy  

popíše polohu 

Vyhledá státy na mapě 

Charakterizuje podnebí, 

vodstvo, hospodářství 

zdůvodní hustotu obyv. 

prezentace, 

referáty 

Střední Evropa 

Jednotlivé státy střední Evropy 

Jihovýchodní Evropa 

Jednotlivé státy jihovýchodní Evropy 

 

S pomocí mapy  

popíše polohu 

Vyhledá státy na mapě 

Charakterizuje podnebí, 

vodstvo, hospodářství 

zdůvodní hustotu 

obyvatelstva 

prezentace, 

referáty 

Východní Evropa  

Jednotlivé státy východní Evropy 

Opakování - Evropa 

 

S pomocí mapy  

popíše polohu 

Vyhledá státy na mapě 

Charakterizuje podnebí, 

vodstvo, hospodářství 

zdůvodní hustotu 

obyvatelstva 

prezentace, 

referáty 

EU, NATO a jiné uskupení v Evropě 

Hlavní odvětví hospodářství v Evropě 

Světový zeměpis 

Umí pracovat 

s pracovním sešitem Hra 

o Evropě a řeší úkoly 

prezentace, 

referáty 

Hlavní hospodářské oblasti světa 

Politická a vojenská seskupení světa 

Globální problémy současného světa 

Vyhledává na mapách  

Charakterizuje přírodní 

podmínky a hospodářství 

Umí diskutovat o 

globálních problémech 

světa 

prezentace, 

referáty 

Globální problémy současného světa 

Krajina Světa 

Přírodní a kulturní krajina 

Vliv člověka na krajinu 
 

Umí diskutovat o 

globálních problémech 

světa 

Charakterizuje přírodní 

podmínky, krajinu 

prezentace, 

referáty 



Problémy životního prostředí 

Ekologie 

Světové ekologické organizace 

Terénní výuka 

Orientace mapy dle buzoly 

 

Charakterizuje přírodní 

podmínky, krajinu 

Umí pracovat s buzolou 

prezentace, 

referáty 

Určování světových stran v přírodě 

Určení orientačních bodů 

Náčrt krajiny - panoramatický 

Umí určit světové strany 

Zvládá a používá mapu a 

orientuje se v ní 

prezentace, 

referáty 

 


