
Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření: 
Oblast: 

Člověk a příroda 

Předmět: 

Zeměpis 

Období: 

7. ročník 

Výstupy Učivo Průřezová 
témata 

Poznámky 

geografické informace, zdroje dat, kartografie a 
topografie                                                                                      
Z-9-1-02p rozumí základní geografické, topografické a 
kartografické terminologii                                                      
Z-9-1-04p získá osobní představu o prostředí, které nás 
obklopuje, umí ho popsat a určit jednoduché vazby, 
vyjádří, co mu prospívá a škodí                                          
přírodní obraz Země                                                               
Z-9-2-02p objasní důsledky pohybů Země                                   
Z-9-2-04p uvede příklady působení vnitřních a vnějších 
procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na 
lidskou společnost                                                                      
Z-9-2-04p uvede příklady působení přírodních vlivů na 
utváření zemského povrchu                                                    
Česká republika                                                                          
Z-9-6-01p vymezí a lokalizuje území místní krajiny a 
oblasti (regionu) podle bydliště nebo školy                                       
Z-9-6-02p charakterizuje přírodní, hospodářské a kulturní 
poměry místního regionu  

Z-9-6-03p určí zeměpisnou polohu a rozlohu České 
republiky a její sousední státy  
Z-9-6-03p rozlišuje přírodní podmínky ČR, popíše 
povrch a jeho členitost  
Z-9-6-03p uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva  
Z-9-6-04p vyhledá na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a charakterizuje hospodářské poměry, přírodní 

- geografická kartografie a topografie − druhy 
map, glóbus, zeměpisná síť, poledníky a 
rovnoběžky; měřítko a obsah plánů a map, 
orientace plánů a map vzhledem ke světovým 
stranám; praktická cvičení s dostupnými 
kartografickými produkty v tištěné i 
elektronické podobě 

- Země jako vesmírné těleso − tvar a pohyby 
Země, důsledky pohybů Země na život lidí a 
organismů, střídání dne a noci, střídání 
ročních období, časová pásma 

 

- místní region- zeměpisná poloha, kritéria 
pro vymezení místního regionu, rozloha a 
ohraničení vzhledem k okolním regionům                                                                                        
- Česká republika - zeměpisná poloha, 
rozloha, členitost, přírodní poměry; 
obyvatelstvo; hospodářství; hospodářské a 
politické postavení  České republiky v Evropě 
a ve světě  

 

- regiony České republiky − územní jednotky 
státní správy a samosprávy, krajské členění, 

6.3 – objevujeme 
Evropu a svět (naše 
vlast a Evropa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5 – vztah člověka 
k prostředí 
(zajišťování 
ochrany životního 
prostředí ve městě)  
 
 
 
 
 
 
6.5 – základní 
podmínky života 
(principy 
hospodaření 
s přírodními zdroji) 
 

 



zvláštnosti a kulturní zajímavosti  

 

terénní geografická výuka, praxe a aplikace                                                          
Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace 
v terénu                                                                                    
Z-9-7-03p uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a 
pobytu ve volné přírodě                                                   
regiony světa                                                                                 
Z-9-3-02p vyhledá na mapách jednotlivé světadíly a 
oceány                                                                                            
Z-9-3-03p rozliší zásadní přírodní a společenské znaky 
světových regionů                                                                     
Z-9-3-03p charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, 
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry 
vybraných světadílů, oceánů a vybraných států  

kraj místního regionu, spolupráce se 
sousedními státy 

 

- cvičení a pozorování v terénu v místní 
krajině, geografické exkurze - orientační 
body, jevy, pomůcky a přístroje; stanoviště, 
určování hlavních a vedlejších světových 
stran, pohyb podle mapy 

 

 

 

- světadíly, oceány 

 

 

 


