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

Člověk a příroda 

Předmět: 

Zeměpis 

Období: 

9. 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                                     
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  

 

 

 

společenské a hospodářské prostředí                                 
Z-9-4-02p uvede příklady, jak přírodní podmínky 
souvisejí s funkcí a rozmístěním lidských sídel                                                                   
- vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního 
ruchu a rekreace  

     

     

- poledníky a rovnoběžky 

- v modelových situacích  

 

- světadíly, oceány, makroregiony světa - 
státy EU, určující a srovnávací kritéria, 
včetně polohy a rozlohy; oblasti - přírodní, 
podnebné, vegetační, sídelní, jazykové, 
náboženské, kulturní, regionální, 
společenské a politické útvary - národní a 
mnohonárodnostní státy, části států, 
hospodářské oblasti, kraje, města, regiony - 
vybrané přírodní, společenské, politické, 
hospodářské a environmentální problémy, 
možnosti jejich řešení ve vybraných 
regionech                                                                                                                                                              
- obyvatelstvo světa − struktura a rozložení 
světové populace, její růst, pohyb národů, 
jazykových skupin a náboženství                                                                                
- globalizační společenské, politické a 
hospodářské procesy - aktuální  
společenské, sídelní, politické a hospodář-                                                     

6.5 -  ekosystémy 
6.5 – lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 -  tvorba 
mediálního sdělení 
  
 

 



 

 
 
 

 

životní prostředí                                                                      
Z-9-5-01p umí pojmenovat různé krajiny jako součást 
pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních 
příkladech specifické znaky a funkce krajin                         
Z-9-5-02p uvede příklady přírodních a kulturních 
krajinných složek                                                                     
Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné 
důsledky a rizika přírodních a společenských vlivů na 
životní prostředí                                                                  
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 
zvláštnosti a kulturní zajímavosti    

                                                                                             
terénní geografická výuka, praxe a aplikace 

Z-9-7-01 ovládá základy praktické topografie a orientace 
v terénu  

ské poměry současného světa                                                                      
- světové hospodářství − odvětvová 
struktura, ukazatelé hospodářského rozvoje 
a životní úrovně, hlavní světové surovinové 
a energetické zdroje                                            
- státy světa − politická, bezpečnostní a 
hospodářská seskupení států 

- krajina − přírodní a společenské prostředí, 
typy krajin 

- vztah příroda a společnost − principy a 
zásady ochrany přírody a životního 
prostředí, chráněná území přírody, globální 
ekologické a environmentální problémy 
lidstva  

 

 

- služby, rekreace a cestovní ruch, doprava, 
jízdní řády a informace, cestujeme do 
zahraničí 

 

 

 

 

 

- cvičení a pozorování v terénu v místní 



Z-9-7-03p uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a 
pobytu ve volné přírodě  

 

krajině, geografické exkurze – orientační 
body, jevy, pomůcky a přístroje; stanoviště, 
určování hlavních a vedlejších světových 
stran, pohyb podle mapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


