
 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 

Vyučovací předmět: Zeměpis 

Ročník: 9. 

 

Výstup 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy 

 

Poznámky 

- určí absolutní geografickou polohu České republiky 

- vyhodnotí relativní geografickou polohu ČR podle různých kritérií 

- porovná rozlohu ČR s rozlohou vybraných států světa a s rozlohou 

sousedních států 

- popíše pomocí obecně zeměpisných a tématických map vznik a 

vývoj reliéfu, určí a vyhledá horopisné celky, charakterizuje 

podnebí, vodstvo, půdy, rostlinstvo a živočišstvo 

- zhodnotí stav životního prostředí, vymezí NP a CHKO, chápe 

jejich důležitost  

- vyhledá, popíše a zdůvodňuje na mapách největší a nejmenší 

soustředění obyvatelstva v ČR 

- vyhledá na mapách největší a nejvýznamnější 

sídla ČR  

- srovná ukazatele o lidnatosti, rozmístění, pohybu a struktuře 

obyvatelstva ČR se sousedními státy 

 

- změny v krajině 

 

Česká republika 

absolutní geografická poloha (poloha 

v geografické síti), relativní geografická 

poloha, rozloha, členitost povrchu a 

přírodní poměry České republiky 

 

 

 

 

Rozmístění obyvatelstva a sídelní poměry 

ČR 

 

 

 

 

 

 

 

ENV –vztah člověka k prostředí-

ochrana, předpoklad vývoje 

EGS –Evropa a svět nás zajímá- 

poloha státu na mapě světa, orientace 

Př – geologická stavba, ochrana 

přírody 

M – statistika / porovnání rozlohy/ 

F – atmosférické prvky 

OSV – komunikace-jednáním s lidmi 

jednotlivých národů, vlastní názor, 

naslouchání, národnostní menšiny, 

rasismus, xenofobie 

EGS – kooperace, kompetence-

vzájemné vztahy mezi národy, 

cestování 

MDV – interpretace vztahu 

mediálních sdělení a realoty-zdroj 

informací, aktuality 

MKV – kulturní diference-kultura a 

tradice 

Čj – nářečí 

 

 

 

 



Vzdělávací oblast: Člověk a příroda   

Vyučovací předmět: Zeměpis 

Ročník: 9. 

 

Výstup 

 

Učivo 

Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 

projekty, kurzy 

 

Poznámky 

- lokalizuje na mapách jednotlivé regiony a administrativní celky 

v ČR 

- charakterizuje přírodní podmínky, hospodářství, zvláštnosti, 

kulturní zajímavosti jednotlivých regionů a porovnává jejich 

hospodářskou funkci a vyspělost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiony České republiky a rozmístění 

hospodářských činností, zajímavosti 

 

M – statistika /hustota obyvatelstva/ 

Př– vliv osídlení na krajinu 

D – vznik prvních měst, vývoj, 

urbanizace 

ENV – lidské aktivity a problémy 

životního prostředí- vliv hospodářství 

na životní prostředí 

OSV – sebepoznání a sebepojetí-

vytvoření názoru na stav 

hospodářství 

EGS – Evropa a svět nás zajímá-

euroregiony, spolupráce v rámci EU, 

finance 

MDV – stavba mediálního sdělení-

sběr, třídění, hodnocení 

hospodářských údajů, srovnání 

regionů 

D – historie regionu 

Čj – významné osobnosti 

M – statistika /práce s daty/ 

Př – krajina, stav přírody 

F – typy elektráren 

 

 


