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Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

 

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

 

Stupeň vzdelania: 2. stupeň základnej školy 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Geografia 

Školský rok: 2017/2018 

Trieda: VII.A, VII.B 

Vyučujúci: PaedDr. Marta Popovičová 

Učebný materiál: RNDr. I. Ružek ,PhD., RNDr. P. Likavský CSc. - Geografia   pre 8. ročník základných škôl  
                                 a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom VKÚ, a. s. Harmanec  
                                 RNDr. Ľ. Kohan a kol. - Zemepisná čítanka 1. a 2. diel GEOTEXT Bratislava 1995 
                                 Školský atlas sveta -  2009. Harmanec: VKÚ (slovenské vydanie). 
   
Časová dotácia: 1. hodina týždenne (33 hodín ročne) 
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M/T Tematický 

celok/hod.: 
Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 
Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IX/I Opakovanie učiva   
5. a 6. ročníka –  
1 hod. 

Úvodná hodina 
Opakovanie učiva 
5. a 6. ročníka 
Afrika, Ázia 

Oboznámiť sa s učivom 7. 
ročníka, so základnými 
učebnými pomôckami.  
Vzbudiť záujem žiakov o štúdium 
predmetu, o tematické celky 
preberané v 8. ročníku.  
Zopakovať a upevniť učivo 
o Afrike a Ázii.                 
Dodržiavať pravidlá bezpečnosti 
v učebniach a pri práci 
s pomôckami./BOZP/ 

Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s mapou, knihou 
a textom, 
 

  

IX/II Európa – prírodné 
podmienky - 6 hod. 

Rozloha, poloha  a 
horizontálna 
členitosť Európy 

Určiť rozlohu Európy, porovnať 
ju s rozlohou ostatných 
svetadielov, určiť jej polohu  na 
Zemi vo vzťahu k iným 
svetadielom, vo vzťahu 
k oceánom, určiť polohu 
pomocou geografických 
súradníc. Určiť členitosť 
pobrežia Európy, vymenovať 
a ukázať na mape najväčšie 
polostrovy, ostrovy, moria, 
zálivy, prielivy, prieplavy 
svetadiela. 

Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s mapou, knihou 
a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 
 

Environmentálna 
výchova Uvedomiť si 
jedinečnosť života na 
Zemi. 
Znečisťovanie 
ovzdušia činnosťou 
človeka. 
Hospodárenie 
vodou, šetrenie 
pitnou vodou 
v domácnosti. 
Ochrana pôdy 
Mediálna výchova 
Získať žiakov pre 
hľadanie informácií. 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
Získavanie 

 

IX/III  Povrch Európy Vedieť vymenovať a ukázať na 
mape jednotlivé povrchové 
celky, poznať najvyššie pohorie, 
najvyšší vrch Európy, 
najrozsiahlejšiu nížinu, porovnať 
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so Slovenskom. 
Pochopiť vplyv povrchu na 
zameranie hospodárskej činnosti 
obyvateľstva, na celkové 
rozmiestnenie obyvateľstva 
a sídel.  

pozitívneho postoja  
k sebe a druhým,  
formovanie dobrých 
medziľudských 
vzťahov v  triede         
i mimo nej,  
rozvíjanie základných 
zručností 
komunikácie a  
vzájomnej 
spolupráce  
 získanie základných 
sociálnych zručnosti  
akceptácia rôznych 
typov ľudí, názorov, 
prístupov k riešeniu 
problémov  
 vedieť pracovať ako 
aktívny člen skupiny  
 

IX/IV  Podnebie Európy Zaradiť jednotlivé oblasti Európy 
do podnebných pásiem 
a podnebných oblastí 
vymenovať, ukázať ich na mape 
a charakterizovať. Analyzovať 
činitele ovplyvňujúce podnebie 
v Európe. Poukázať na 
premenlivosť počasia Európy 
najmä v miernom pásme – 
u nás.  

 

X/I  Vodstvo Európy Vedieť zadeliť oblasti Európy 
k úmoriam. Vymenovať a určiť  
na mape rieky, jazerá, vodopády 
a vysvetliť ich vznik a využitie. 

 

X/II  Typy krajín v Európe 
a vplyv človeka na 
krajinu 

Určiť a odôvodniť rozloženie 
prírodných typov krajín 
a charakterizovať ich. 
Poukázať na hospodárske 
využitie krajín jednotlivých 
pásiem. 
Vedieť ukázať najväčšie národné 
parky. 

 

X/III  Upevňovanie učiva 
o prírodných 
podmienkach Európy 

Upevniť a precvičiť učivo 
o prírodných podmienkach 
Európy.  

 

X/IV Obyvateľstvo Korene Európskej Zopakovať vybrané poznatky Motivačný rozhovor, Multikultúrna  



4 

 

 a hospodárstvo 
Európy – 4 hod. 

civilizácie a kultúry 
Zloženie 
obyvateľstva a sídla 
Európy 

o jednotlivých obdobiach 
z dejepisu.                              
Vedieť počet obyvateľov 
Európy, určiť a vedieť vysvetliť 
hustotu zaľudnenia.  Popísať 
štruktúru obyvateľstva, 
národnostnú a náboženskú, 
Poznať najpoužívanejšie jazyky a 
jazykové skupiny Európy. 
Oboznámiť sa so sídlami Európy. 
Opísať spôsob života vo 
veľkomestách a 
vo vidieckych sídlach, opísať 

životnú úroveň obyvateľov. 

Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s mapou, knihou 
a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 
 

výchova 
Viesť žiakov k rasovej 
znášanlivosti, 
k chápaniu rovnosti 
a tolerantnosti medzi 
národmi 
a národnosťami 
Environmentálna 
výchova 
Poukázať na 
znečisťovanie 
životného prostredia 
poľnohospodárstvom 
a priemyslom. Vplyv 
dopravy 
a cestovného ruchu 
na životné 
prostredie. 
Mediálna výchova 
Získať žiakov pre 
hľadanie informácií. 
 

 

XI/II  Hospodárstvo 
Európy 
Poľnohospodárstvo, 
priemysel, doprava 
a cestovný ruch  

Pochopiť význam 
poľnohospodárstva – základná 
úloha. Rozdelenie na rastlinnú 
a živočíšnu výrobu, ich 
rozmiestnenie. Rozvoj 
jednotlivých odvetví priemyslu 
v rôznych oblastiach Európy.  
Význam dopravy a cestovného 
ruchu v jednotlivých oblastiach 
Európy. 

 

XI/III  Zjednocovanie 
Európy - EÚ a 
problémy Európy 

Poznať najvýznamnejšie 
hospodárske zoskupenie krajín 
Európy, členov a orgány EÚ. 
Poukázať na najväčšie problémy 
Európy a možnosti ich riešenia. 

 

XI/IV  Upevňovanie učiva 
o obyvateľstve 

Upevniť a precvičiť učivo 
o obyvateľstve a hospodárstve 
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a hospodárstve 
Európy 

Európy 

XII/I Oblasti a štáty 
Európy  - 22 hod. 
Stredná Európa 
6 hodín 

Oblasti Európy 
Stredná Európa 
Slovensko 

Rozdeliť štáty  Európy do oblasti. 
Charakterizovať oblasť strednej 
Európy z hľadiska prírodných, 
hospodárskych a kultúrnych 
podmienok. Naučiť žiakov 
rozlohu Slovenska, porovnať ju 
s rozlohou ostatných štátov 
Európy, polohu, a základnú 
fyzickogeografickú 
a socioekonomickú 
charakteristiku štátu. 

Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s mapou, knihou 
a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 
 

Environmentálna 
výchova 
Skúmanie 
rozmanitosti 
rastlinných 
a živočíšnych druhov. 
Negatívne zásahy 
človeka do prírody 
a ich dôsledky na 
obmedzovanie 
rozmanitých foriem 
života. Znečisťovanie 
životného prostredia 
poľnohospodárstvom 
a priemyslom. Vplyv 
dopravy 
a cestovného ruchu 
na životné 
prostredie. 
Multikultúrna 
výchova                
Viesť žiakov k rasovej 
znášanlivosti, 
k chápaniu rovnosti 
a tolerantnosti medzi 
národmi 
a národnosťami 
Mediálna výchova 
Získať žiakov pre 
hľadanie informácií. 

 

XII/II  Česko Naučiť žiakov rozlohu Českej 
republiky, porovnať ju 
s rozlohou ostatných štátov 
Európy, polohu, a základnú 
fyzickogeografickú 
charakteristiku štátu.  
Zdôrazniť význam kúpeľov, 
bohatstvo minerálnych vôd. 
Vedieť počet obyvateľov Čiech, 
určiť a vedieť vysvetliť hustotu 
zaľudnenia.  Popísať štruktúru 
obyvateľstva. Oboznámiť sa so 
sídlami štátu. Opísať spôsob 
života vo veľkomestách a 
vo vidieckych sídlach 
Naučiť základnú charakteristiku 
hospodárstva. 

 

XII/III  Poľsko  Naučiť žiakov určiť polohu štátu, 

fyzicko - geografickú 
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a socioekonomickú 

charakteristiku. Zdôrazniť 

význam ťažby čierneho uhlia 

medzi európskymi štátmi.   

Tvorba projektu 
a prezentačné 
zručnosti           
Vedieť prezentovať 
vlastný projekt 
a hodnotiť projekty 
spolužiakov. 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
získavanie 
pozitívneho postoja  
k sebe a druhým,  
formovanie dobrých 
medziľudských 
vzťahov v  triede         
i mimo nej,  
rozvíjanie základných 
zručností 
komunikácie a  
vzájomnej 
spolupráce  
 získanie základných 
sociálnych zručnosti  
akceptácia rôznych 
typov ľudí, názorov, 
prístupov k riešeniu 
problémov  
 vedieť pracovať ako 
aktívny člen skupiny  
Ochrana života 
a zdravia       
Pestovať u žiakov 

I/II  Maďarsko  Naučiť žiakov rozlohu Maďarska, 
porovnať ju s rozlohou 
ostatných štátov Európy, 
polohu, a základnú 
fyzickogeografickú 
charakteristiku štátu. Zdôrazniť 
rozlohu ornej pôdy a jej využitie.                 
Vedieť počet obyvateľov 
Maďarska, určiť a vedieť 
vysvetliť hustotu zaľudnenia.  
Popísať štruktúru obyvateľstva. 
Oboznámiť sa so sídlami štátu. 
Opísať spôsob života vo 
veľkomestách a 
vo vidieckych sídlach 
Naučiť základnú charakteristiku 
hospodárstva. 

 

I/III  Rakúsko,  Švajčiarsko 

a Lichtenštajnsko 

Naučiť žiakov určiť polohu 
štátov, fyzicko - geografickú 
a socioekonomickú 
charakteristiku. Švajčiarsko - 
krajina bez nížin, lesy zákonom 
chránené, takmer žiadne 
nerasty, priemysel s malou 
spotrebou surovín. 

  

I/IV  Nemecko  Naučiť žiakov rozlohu Nemecka, 
porovnať ju s rozlohou 
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ostatných štátov Európy, 
polohu, a základnú 
fyzickogeografickú 
charakteristiku štátu. Vedieť 
počet obyvateľov Nemecka, 
určiť a vedieť vysvetliť hustotu 
zaľudnenia.  Popísať štruktúru 
obyvateľstva. Oboznámiť sa so 
sídlami štátu. Opísať spôsob 
života vo veľkomestách a 
vo vidieckych sídlach 
Naučiť základnú charakteristiku 
hospodárstva. 

pocit vzájomnej 
pomoci pri 
prírodných 
katastrofách 

II/I Západná Európa 
5 hodín 

Západná Európa 
Francúzsko 

Charakterizovať oblasť z hľadiska 
prírodných, hospodárskych 
a kultúrnych podmienok.     
Naučiť žiakov určiť polohu 
Francúzska, fyzicko - geografickú 
a socioekonomickú 
charakteristiku. 
Druhá najvyspelejšia krajina 
v Európe, ¾ el. energie vyrábajú 
jadrové elektrárne, význam 
poľnohospodárstva a rýchla 
železničná doprava. 
Monako – nízke dane, Formula 1 

  

II/II  Belgicko 
Holandsko a 
Luxembursko 

Naučiť žiakov určiť polohu 
štátov, fyzicko - geografickú 
a socioekonomickú 
charakteristiku. Poukázať na 
zaujímavosti a výnimočnosti 
štátov. 
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II/III  Spojené kráľovstvo 

a Írsko  

 

Naučiť žiakov rozlohu štátov, 
porovnať ich medzi sebou a 
s rozlohou ostatných štátov 
Európy, polohu, a základnú 
fyzickogeografickú   
charakteristiku. Vedieť počet 
obyvateľov štátov, určiť  hustotu 
zaľudnenia.  Popísať štruktúru 
obyvateľstva. Oboznámiť sa so 
sídlami štátu. Opísať spôsob 
života vo veľkomestách a 
vo vidieckych sídlach 
Naučiť základnú charakteristiku 
hospodárstva. 

 

III/I  Upevňovanie učiva 
o strednej 
a západnej Európe 

Upevniť a precvičiť učivo 
strednej a západnej Európy 

  

III/II  Písomná previerka 
stredná a západná 
Európa 

  

III/III Severná Európa 
2 hodiny 

Severná Európa 
Dánsko, Island, 
Nórsko, Fínsko 

Naučiť žiakov určiť polohu 
štátov, fyzicko - geografickú 
a socioekonomickú 
charakteristiku. Zdôrazniť 
rozlohu ornej pôdy Dánska  a jej 
využitie, využitie geotermálnej 
energie na Islande, fjordy 
Nórska, jazerá Fínska. 

 

III/IV  Švédsko a pobaltské 
štáty 

Naučiť žiakov určiť polohu 
štátov, fyzicko - geografickú 
a socioekonomickú 
charakteristiku. 
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Zdôrazniť najvyspelejší štát 
severnej Európy, rozlohu lesa, 
ťažbu železnej rudy. 

IV/II Južná Európa 
4 hodiny 

Južná Európa, 
Španielsko,  
Portugalsko,   
Andorra 

Charakterizovať oblasť z hľadiska 
prírodných, hospodárskych 
a kultúrnych podmienok 
Zdôrazniť dôležitosť cestovného 
ruchu pre rozvoj hospodárstva 
štátov. Naučiť žiakov určiť 
polohu štátov, ich fyzicko - 
geografickú a socioekonomickú 
charakteristiku. 

 

IV/III  Taliansko, Vatikán, 
San Maríno, Malta 

Naučiť žiakov určiť polohu 
štátov, fyzicko - geografickú 
a socioekonomickú 
charakteristiku. 
Zdôrazniť dôležitosť cestovného 
ruchu. Vatikán sídlo pápeža, 
najmenší štát. 

 

IV/IV  Grécko  Naučiť žiakov určiť polohu štátu, 
fyzicko - geografickú 
a socioekonomickú 
charakteristiku. 
Zdôrazniť dôležitosť cestovného 
ruchu. Poukázať na vysokú 
zadlženosť štátu. 

  

V/I  Upevňovanie učiva 
severnej a južnej 
Európy 

Upevniť a precvičiť učivo 
severnej a južnej Európy 

 

V/II Juhovýchodná Európa 
– 2 hodiny 

Juhovýchodná 
Európa – štáty 
bývalej Juhoslávie a 

Charakterizovať oblasť z hľadiska 
prírodných, hospodárskych 
a kultúrnych podmienok. 
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Albánsko Dôležitosť cestovného ruchu. 
Poukázať na ničivé dôsledky 
vojen na krajinu a obyvateľstvo. 

V/III  Rumunsko a 
Bulharsko 

Naučiť žiakov určiť polohu štátu, 
fyzicko - geografickú 
a socioekonomickú 
charakteristiku. 
Dôležitosť cestovného ruchu. 

 

V/IV Východná Európa 
3 hodiny 

Východná Európa 
Ukrajina, Bielorusko, 
Moldavsko 

Charakterizovať oblasť z hľadiska 
prírodných, hospodárskych 
a kultúrnych podmienok. Naučiť 
žiakov určiť polohu štátov, 
fyzicko - geografickú 
a socioekonomickú 
charakteristiku. Dôležitosť 
prírodného bohatstva. 

 

VI/I  Rusko Naučiť žiakov polohu, povrch, 
podnebie, vodstvo, rastlinstvo 
a živočíšstvo, počet obyvateľov, 
hustotu zaľudnenia.           
Objasniť príčiny 
nerovnomernej hustoty 
zaľudnenia . 
Poukázať na pestrosť 
národnostného zloženia. Poznať 
najväčšie ruské mestá. Naučiť 
žiakov hospodárstvo Ruska, 
zameranie priemyslu, 
poľnohospodárstvo 
a dopravu. 

  

VI/II  Upevňovanie učiva 
juhovýchodnej 

Upevniť a precvičiť učivo 
juhovýchodnej a východnej 

 



11 

 

a východnej Európy Európy 

VI/III  Vyhodnotenie práce 
žiakov v školskom 
roku 

  

 


