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ZEMĚPIS Ročník 6. 

 

Výstupy Učivo 
Průřezová 

témata 
PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

Prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země, zhodnotí 
důsledky pohybů Země na život lidí a organismů 
Rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich 
vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a 
klasifikuje tvary zemského povrchu 

Země jako vesmírné těleso 
Tvar, velikost, pohyby Země 
Střídání dne a noci 
Střídání ročních období 

 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 
Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a 
kartografickou terminologii 
Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 
Aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, 
zobrazování a hodnocení krajiny 
Organizuje a hodnotí geografické informace z dostupných 
kartografických produktů a dalších informačních zdrojů 

 
Glóbus  
Mapa 
Určování zeměpisné polohy 
Čas na Zemi 
Práce s turistickou mapou  

 

KRAJINNÁ SFÉRA A JEJÍ SLOŽKY  
Porovnává působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní 
sféře a jejich vliv na přírodu a lidskou společnost 
Porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné 
sféry, rozlišuje specifické znaky a funkce krajin 
Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pobytu a pohybu 
v krajině, uplatňuje v modelových situacích zásady bezpečného 
chování a jednání při mimořádných událostech 
Uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

Krajinná sféra 
Litosféra 
Atmosféra 
Hydrosféra 
Pedosféra 
Biosféra 
Ochrana člověka při ohrožení 
zdraví a života 

 

REGIONY SVĚTA 
Lokalizuje Afriku na mapách a podle zvolených kritérií srovnává 
její postavení mezi ostatními světadíly 
Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, 
kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, 
zvláštnosti a podobnosti vybraných regionů a států 
Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech nastaly, nastávají, 
mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich 
Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové 
populace 
Posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí lidského sídla, 
pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel 
Zhodnotí hospodářství Afriky a lokalizuje na mapách hlavní 
surovinové a energetické zdroje 
Porovnává předpoklady pro územní rozmístění hospodářských 
aktivit 
Porovnává státy Afriky a zájmové integrace států na základě 
podobných a odlišných znaků 
Lokalizuje na mapě Afriky hlavní aktuální geopolitické změny a 
politické problémy 
Uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných 
složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů 
Uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 
přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

AFRIKA 
– fyzickogeografická 
charakteristika (přírodní 
podmínky) 
 
AFRIKA 
– socioekonomická 
charakteristika (obyvatelstvo, 
hospodářství a regiony) 
 
 
Vztah přírody a společnosti – 
udržitelný život a rozvoj, principy 
a zásady ochrany přírody a 
životního prostředí, chráněná 
území přírody, globální 
ekologické a environmentální 
problémy lidstva 
 
 

MuV - Kulturní 
diference, Lidské 
vztahy, Etnický 
původ, 
Multikulturalita, 
Princip sociálního 
smíru  
a solidarity 

 


