Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vyučovací předmět: Zeměpis
Ročník: 7.
Výstup

Učivo

Průřezová témata,
mezipředmětové vztahy,
projekty, kurzy

- určí geografickou polohu a vyhledá na mapách polární oblasti
- znávýznam Arktidy a Antarktidy
globální problémy těchto oblastí

Zeměpis světadílů
Polárníoblasti

ENV – vztah člověka k prostředí klimatické změny
EGS – jsme Evropané- oteplování
,
mezinárodníspolupráce
MKV – lidskévztahy spolupráce
mezi národy

-dokáže na mapě lokalizovat významné geografické pojmy
- provede regionalizaci, vytyčí společné znaky regionů
- vyhledá a provede stručnou charakteristiku nejvýznamnějších
států jednotlivých oblastí

Afrika
Poloha, rozloha, členitost pobřeží,
povrch, podnebí, vodstvo, biota, přírodní
zdroje, obyvatelstvo, hospodářství,
jednotlivéregiony Afriky

D – historie jednotlivých území
,
kolonizace – otroctví
,
Ov – lidskápráva
VDO – občan, občanská společnost a
stát - dodržování lidských práv

Austrálie a Oceánie
Poloha, rozloha, členitost pobřeží,
povrch, podnebí, vodstvo, biota, přírodní
zdroje, obyvatelstvo, Australskýsvaz

D – kolonizace
Ov – lidskápráva
Př – fauna, flóra
ENV – základní podmínky života ekosystémy, problémy s životním
prostředím, vztah člověka k prostředí

Amerika
Poloha, rozloha, dělení, členitost pobřeží,

VDO – principy demokracie jako
formy vlády a způsobu rozhodování

- dokáže na mapě lokalizovat významnégeograficképojmy
- vysvětlí pojem Australský svaz, ukáže hlavní města
- popíše faunu a flóru, vysvětlí odlišnost

- rozdělí Ameriku na Severní, Střední, Jižní
- najde významnégeograficképojmy

Poznámky
OSV – morální
rozvoj –
hodnoty, postoje,
etika demokratické
řešení konfliktů
Globalizace
MKV – etnický
původ tolerance,
rasismus,
xenofobie
Endemické
druhy

Pojmy
k obyvatelstvu:

- vyjmenuje podnebné a vegetační pásy Ameriky
- uvádí rostliny a živočichy typické pro jednotlivé pásy
- vysvětlí: původní obyvatelstvo – přistěhovalci, hustota obyvatel,
sí
dla
- na mapě ukáže hlavní zemědělské a průmyslové oblasti
- vyjmenuje a ukáže na mapě státy Ameriky, určí jejich města
- charakterizuje významnéstáty oblastí

- ukáže na mapě hranici Asie – Evropa, vysvětlí pojem Eurasie
- najde na mapě významné geografické pojmy
- vyjmenuje podnebné pásy, vysvětlí monzuny
- vyjmenuje vegetační pásy, uvede typické zástupce
- určí a vysvětlí hustě a řídce osídlené oblasti
- dělení Asie, které státy do oblastí patří, co je typické pro danou
oblast z hlediska přírodních a hospodářských podmínek

povrch, vodstvo, podnebí, vegetační pásy,
obyvatelstvo, jednotlivéoblasti Ameriky,
státy, hlavní města

Asie
Poloha, rozloha, členitost, povrch,
vodstvo, podnebí– pásy + monzuny,
rostlinstvo a živočišstvo, obyvatelstvo a
náboženství, regiony Asie, státy

OSV – mezilidskévztahykomunikace s jinými národy
MDV –interpretace vztahu
mediálních sdělenía realityaktuality, zdroj informací
Př – lidskápopulace, lidskérasy,
obživa obyv.,
D – nejstarší osídlení, vyspělé
civilizace, objevnéplavby
M – statistika /rozbor grafů/
Ch – nerostnésuroviny
ENV - vztah člověka k prostředíochrana
MKV – kulturnídiference-kultura a
tradice
Př – lidskápopulace
D – nejstarší osídlené oblasti, jejich
kultura, vynálezy, průmyslový
pokrok

Rasa, národ,
míšenci (mulat,
mestic, zambo ),
Indián, Eskymák
populační
exploze,
rasismus

Eurasie – název
podle
„pevninského“ s
pojení
Kaspické moře –
jezero
Pojmy:
Populační
exploze,
přelidnění,
aglomerace,
negramotnost,
zaostalost.
Křesťanství,
islám,
buddhismus

