
GEOGRAFIA – UČEBNÉ OSNOVY 

 

 

 

 

Názov predmetu GEOGRAFIA 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne.  

Ročník piaty 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP SYSEĽ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu GEOGRAFIA 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne.  

Ročník šiesty 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP SYSEĽ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Charakteristika predmetu geografia 

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa 

odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, že 

dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. 

Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, 

zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.  

Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast 

problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na 

spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v 

budúcnosti riešiť. 

Základnou geografickou spôsobilosťou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať 

ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť 

 

jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o 

svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. 



Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa 

podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych 

častiach sveta sa líši nielen jazykom, ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie 

týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných 

väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostatnými štátmi, ako ďalej 

zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov, tiež patria do 

geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, 

sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život.  

 

Ciele predmetu v prepojení na kľúčovú spôsobilosť: 

Geografia rozvíja súbor kľúčových spôsobilostí, ktoré majú prevažne priestorový a 

integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie 

žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti 

krajiny. Patria medzi ne:  

• Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, 

turistické mapy, tematické mapy a i.).  

• Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické 

využitie v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby (textové a 

dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). 

Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie.  

Poznatky fyzickej geografie sú v oblasti prírodných  charakteristík Zeme. Získané informácie 

využije žiak  pri správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových tvarov, pri  

porovnávaní a využívaní nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri  

rozhodovaní umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov – dopravných sietí, prípadne ťažbe 

nerastných surovín.  Poznať vplyv a účinok vnútorných  a vonkajších síl, ktoré pôsobia na 

povrch Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri 

poznaní zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta.    

V oblasti humánnej geografie sa  vyučovanie  zameriava na človeka na Zemi, na premeny ,  

ktorými ovplyvnil krajinu, na zhodnotenie perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu 

obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva a i.).  

• Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice 

ale ja odborné a populárno-vedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie. Podporuje 



sa tým potreba čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného textu a jeho interpretácia. 

Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, 

schém a diagramov považujeme za základné  vyjadrovacie  prostriedky geografie.  

• V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané v 

spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, chémia). 

Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch v rôznych častiach 

sveta. V novom zameraní geografie, kladieme väčší dôraz na kultúru a charakteristiku 

kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta.   

• Rozvíjanie schopností pracovať s IKT, využívať ich ako zdroj informácií, vedieť ich 

využiť pri tvorbe projektových prác  

• Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom 

svete. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej 

kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.  

• Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách 

(cestovaní, rekreácii a i.).  

•           Poznanie  regionálnych  výnimočností  prehlbuje  národnú  hrdosť  a  lásku  k vlasti.   

 

Obsah vzdelávania  

Bázou geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a 

humánnej geografie sú zaradené priamo v regióne – krajine – kontinente či v oceáne, kde sa 

vyskytujú, čiže sú dominantné. Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych 

regionálnych tém podnieti na kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických 

poznatkov, ktoré možno sumarizovať do okruhov (hlavných tém): 

Zem ako planéta vo vesmíre   :  Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomiť si 

vplyv slnečnej energie ako základnej podmienky pre život ľudí. Riešiť problémové úlohy, 

vysvetliť zmeny v prírode počas roka, súvislosti vzniku podnebných a rastlinných pásiem s 

rozdielnym množstvom dopadajúceho slnečného žiarenia, ktoré je ovplyvnené sklonom osi 

Zeme.  

Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie :  Používať mapy pri orientácii v teréne (turistické 

mapy, automapy, plány miest, tematické mapy) Vedieť sa orientovať na mapách – získavať a 

aplikovať z nich údaje v bežnom živote. Používať mapy pri získavaní informácií o danej 

lokalite. Vedieť nájsť mapu na internete a orientovať sa v nej, získavať informácie z dát.  



Vzťah medzi zložkami krajiny :  Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na 

Zemi, pochopiť fungovanie zložiek krajiny v danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a 

tomu prispôsobiť svoj život. V tejto téme sa maximálne uplatňuje systémový prístup a 

príčinno-následné vzťahy. Vplyv podnebia na povrch, na rastlinstvo a živočíšstvo, význam 

vody (činnosť rieky, jazerá a i.).  

Vzťah medzi krajinou a človekom :  Posúdiť život človeka v priestore, tvorený vzájomnými 

vzťahmi medzi prírodou a spoločnosťou. Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré príroda 

dáva človeku a ovplyvňuje ho. Zároveň uvedomenie si človeka, do akej miery môže využívať 

prírodu, aby prežil. Vznik chránených území, národných parkov. Využívanie prírodných 

zdrojov človekom.  

Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi :   Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, 

podmienky v jednotlivých častiach Zeme a ich vhodnosť pre život človeka, vzájomné 

ovplyvňovanie starých a nových kultúr, existenciu rôznych kultúr vedľa seba. Vzbudiť snahu 

zaujímať sa o kultúru ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta, porozumieť jej a akceptovať 

hodnoty iných kultúr pri zachovaní svojej vlastnej identity ako predpokladu kvalitného 

reagovania na možné spolupráce.  

Regióny Zeme :  Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných a kultúrnych a i. 

charakteristík, možností rozvoja, poznať miestny región, možnosti jeho rozvoja, byť schopný 

prispieť k rozvoju miestneho regiónu. 

Učivo geografie sa bude preberať do väčšej hĺbky a je doplnené poznatkami o miestnom 

regióne.  

Formy práce : 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:                

-  motivačný a expozičný rozhovor  

- výklad - vysvetľovanie prírodných javov  

- demonštrácia - schémy, nástenné tabule, zvukové alebo videozáznamy - ukážky textov a 

pod. 

- testovanie - opakovanie a kontrola vedomostí, zručností atď. 

- práca s rôznymi druhmi máp 

- skupinové a individuálne projekty a ich prezentácia 

 



Učebné zdroje: Učebnica geografie pre 5.ročník 

                           Školský atlas sveta 

                           Časopis Geografia 

                           Internet 

                           Encyklopedická literatúra  

 

Hodnotenie:     ústne odpovede – aspoň 3 za polrok 

                          samostatná práca s mapou, atlasom  

                          poster/powerpointová prezentácia na danú tému – 2 za školský rok  

                          krátke testy formou desaťminútovky – podľa potreby  

                          referáty – podľa individuálneho záujmu žiakov 

 

 

 



Rozpis učiva predmetu: geografia  Ročník: piaty 

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

  

Ciele - kompetencie 

Tematický celok a témy 

(obsahový štandard) 

Očakávané vzdelávacie výstupy (výstupový 

štandard) 
Prierezové témy 

Poznať tvar a postavenie Zeme vo vesmíre, 

pohyby Zeme a ich dôsledky. Slnečná  sústava, 

jej planéty, Mesiac  

1. Zem – počet hodín : 5 

 

Zem ako planéta vo vesmíre, tvar Zeme, Mesiac-

prirodzená družica Zeme, pohyby Zeme, cesty do 

vesmíru a na Mesiac.  

Slnečná sústava 

Žiak má:  

Opísať tvar Zeme podľa glóbusu.  

Predviesť s glóbusom rotáciu Zeme okolo osi a obeh 

Zeme okolo Slnka.  

Vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, ročných období, 

poznať dobu otočenia okolo osi a obehu okolo Slnka. 

Poznať planéty slnečnej sústavy, rozdiel medzi 

hviezdou a planétou, najznámejšie súhvezdia na oblohe 

 

OSR– rozvoj sebadôvery, 

samostatnosti                                    

ENV-  reakcia živých organizmov 

na mesačné fázy                                    

MDV– pravdivosť mediálne 

šírených posolstiev                                         

ENV– vplyv kozmických letov na 

ozonosféru 

Poznanie významných cestovateľov, dôvody 

ich ciest, vedieť rozdiel medzi svetadielom 

a kontinentom, poznať ich, zoznamovanie 

s mapou sveta   

2.Povrch Zeme – počet hodín : 5                                 

Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta. 

Plavby K. Kolumba, F. Magalhaesa 

J. Cooka, Vacso da Gamu. Dobytie pólov Zeme.  

Svetadiely, ostrovy, polostrovy, oceány, moria, 

prieplavy, zálivy 

Žiak má:  

Poznať významných cestovateľov z minulosti, ich 

prínos pre ľudstvo, poznať dobyvateľov s. a j. pólu. 

Poznať svetadiely, kontinenty, oceány, vedieť rozdiel 

medzi prielivom a prieplavom, vedieť, čo je záliv, 

polostrov 

 

MUV– pochopiť príčinu vzniku 

rôznych kultúr v rôznych častiach 

sveta v závislosti od prírodných 

podmienok, ich akceptácia               

MDV– prevencia užívania 

návykových látok, zodpovedný 

prístup k eliminácii negatívnych 

vplyvov médií                                                 

ENV– negatívne zásahy človeka 

v polárnych oblastiach a vysokých 

pohoriach 



Vedieť sa pohybovať na mape, používať 

zemepisnú sieť na opísanie polohy 

ľubovoľného  miesta na Zemi, vedieť si 

vyhľadať potrebnú mapu v atlase, na internete  

3.Glóbus a mapa – počet hodín : 13                           

Glóbus, zemská os, póly, svetové strany, zemské 

pologule, rovnobežky, poludníky,  

nultý poludník,, rovník, zemské pologule, 

obratníky, polárne kružnice, mapy,  automapy, 

mapy na internete, plán mesta, 

tematické mapy , turistické mapy  

Legenda mapy – symboly, znaky.  

čítanie mapy, získavanie údajov z mapy, 

zakresľovanie údajov do mapy.  

grafická mierka a meranie vzdialeností na mape, 

legenda mapy.  

Geografická poloha, geografické súradnice 

Orientácia na mape, určovanie geogr. polohy 

Žiak má: 

 Na glóbuse určiť zemskú os, severný pól, južný pól, 

zemské pologule, rovník, nultý poludník, rovnobežky, 

poludníky, obratníky, polárne kružnice . 

Určiť svetové strany na mape a v teréne.  

Zdôvodniť vytvorenie geografickej siete a opísať ju.  

Určiť polohu ľubovoľného miesta na mape 

geografickými súradnicami.  

Odmerať vzdialenosť na mape grafickou mierkou. 

Vedieť vyhľadať mapy na internete, vedieť používať 

register 

 

OSR– rozvoj sebadôvery 

a samostatnosti                                       

MDV– vedieť posúdiť pravdivosť 

mediálne šírených správ                   

ENV– zásady pohybu v prírode a jej 

ochrana                                                          

OSR– presnosť a dôslednosť pri 

práci, rešpektovanie názorov 

spolužiakov 

OSR– rozvoj vzájomnej spolupráce 

žiakov                                               

OŽO– nebezpečenstvá číhajúce na 

cestách a ako im predchádzať 

Poznať stavbu Zeme, príčiny a dôsledky 

geologických procesov v minulosti 

a súčasnosti, činnosť prírodných činiteľov 

4.Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila 

príroda – počet hodín : 24                             

Stavba Zeme, zemské jadro, plášť, zemská kôra, 

zemské platne a ich pohyb,   vznik pohoria, 

zemetrasenia, sopečná činnosť, cunami, zlomy, 

kaňony, vodopády, jazerá (činnosť vody – riek, 

ľadovca), prítoky, delta rieky, činnosť vetra 

(púšte, skalné mestá ),dažďové lesy, savana, 

subtropické  lesy, púšte, lesy mierneho pásma, 

tundra, polárne pustatiny, vysoké pohoria 

(rastlinstvo, živočíšstvo, pôdy). 

Žiak má:  

Na modeli Zeme rozlíšiť plášť, jadro, kôru. Opísať 

pohyb zemských krýh.  

Vysvetliť, ako vzniká pohorie, sopka, kde prebieha 

najčastejšie sopečná činnosť, zemetrasenia na základe 

pohybu zemských krýh. Vedieť vysvetliť vznik kaňonu, 

vodopádu, určiť na mape vybraté povrchové celky, 

opísať ich polohu. Poznať názvy najvyšších vrchov 

pohorí, vedieť ich porovnať podľa výšky.  

Porozprávať zaujímavosti o nebezpečenstvách  

vysokých pohorí.  

Určiť na mape sopečné oblasti, oblasti zemetrasení. 

Opísať ich výnimočnosť.  

Určiť na mape sopečný pás a ktoré oblasti sveta sú 

najviac ohrozené.  

Uviesť príklady živelných pohrôm vo svete a diskutovať 

o možnostiach predchádzať im (cunami, zemetrasenie)  

Vysvetliť ako pôsobia rieka a vietor na zemský povrch   

ENV– negatívny a pozitívny vplyv 

činnosti človeka na krajinu, ochrana 

životného prostredia, problém 

s odpadom                                        

OŽO– devastácia krajiny pri 

zemetrasení, prílivovej vlne cunami, 

pri sopečnej erupcii a ochrana 

zdravia a života ľudí                         

ENV – spolupodieľanie sa človeka 

na zániku pohorí, znečisťovanie 

ovzdušia a spôsoby jeho ochrany, 

vplyv ozónovej diery na živé 

organizmy, veterná erózia a spôsoby 

boja proti nej, vodná erózia a jej 

dôsledky                                           

OŽO– bezpečnosť pri vode 

v prírode   ENV – ochrana vody 

pred tepelným, biologickým 

a chemickým znečistením, vplyv 



Na základe príkladov porovnať oblasti na Zemi podľa 

rastlinstva. 

  

hydroelektrární na ŽP, znečistenie 

vôd  ropnými látkami, ochrana lesov 

- ,,pľúca Zeme“, ochrana pôdy pred 

zasolením a nadmerným vyčerpaním 

živín, znečistenie pôdy ( ropnými 

látkami, nadmerným hnojením ), 

vplyv na kvalitu podzemnej vody, 

vplyv hustoty obyv. na stav ŽP, 

nebezpečenstvo odpadu v krajine 

málo narušenej človekom, kde 

vplyvom prírodných činiteľov 

prebieha rozklad veľmi pomaly       

OSR– vzájomná spolupráca žiakov, 

ochota pomôcť druhému                   

Poznať rozdiel medzi mestom a dedinou, 

sídlami v rôznych častiach sveta, poznať 

významné pamiatky vytvorené človekom – vo 

sveta a vo svojom regióne 

5.Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril 

človek - počet hodín : 12                                   

Sídla na Zemi, mestá a dediny (ako žijú ľudia na 

rôznych miestach Zeme) Kultúrne a technické 

stavby – (príklad chrámy, pyramídy,)  Pamiatky 

UNESCO .Paríž, New York, Mexico City Tadž 

Mahal, Eifelova veža, Opera v Sydney, 

pyramídy, Veľký čínsky múr, socha Krista v Rio 

de Janeiro, katedrály. Kultúrne a technické 

pamiatky  a krásy miestneho regiónu 

Žiak má :  

Poznať najväčšie mestá na Zemi, ich polohu, rozdiel 

medzi životom v meste a na dedine u nás a vo svete, 

rozdiel medzi dedinou v rozvinutej a rozvojovej časti 

sveta, poznať príklad významných technických 

a kultúrnych pamiatok vo svete aj u nás, poznať 

pamiatky UNESCO v SR, dôvod zachovávania týchto 

pamiatok pre budúcnosť, poznať pamiatky nášho 

regiónu. Prezentovať vlastnú projektovú prácu. 

VMR, MUV– spoznávanie spôsobu 

života ľudí v rôznych častiach sveta 

na vidieku aj v mestách                                      

VMR – láska k manželke          

ENV– celosvetový problém 

s odpadom, jeho triedenie 

a recyklácia                                      

ENV – ochrana prírodou aj 

človekom vytvorených 

pozoruhodných miest na našej 

planéte                                              

OSR– budovanie národnej hrdosti 

a vlastenectva                                   

MDV – rozvíjanie schopnosti 

objavovať v mediálne šírených 

posolstvách hodnotné 

a bezvýznamné veci                         

OSR – rozvoj vlastenectva, 

národného sebavedomia                                     



ENV– ochrana prírody v zákonoch 

SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpis učiva predmetu: geografia  Ročník: šiesty 

1  hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

  

Ciele - kompetencie 

Tematický celok a témy 

(obsahový štandard) 

Očakávané vzdelávacie výstupy (výstupový 

štandard) 
Prierezové témy 

Poznať Afriku – jej polohu na mape sveta; 

pobrežie – najväčšie polostrovy, ostrovy 

a zálivy; povrch – najvyššie pohoria, nížiny, 

najrozsiahlejšie púšte; vodstvo – najdlhšie 

a najväčšie rieky, špecifiká riečnej siete 

v oblastí púští a dažďových lesov, 

nevyhnutnosť využívania artézskych vôd na 

severe Afriky; rastlinstvo a živočíšstvo 

s prihliadnutím na odlišnosti oproti iným 

častiam sveta. Poznať objaviteľov, ktorí 

skúmali túto časť sveta, poznať pôvodné 

obyvateľstvo, vedieť odkiaľ a prečo sem 

prichádzali prisťahovalci v minulosti a dnes; 

poznať, ako je obyvateľstvo rozmiestnené 

a prečo; poznať najväčšie sídla a ich polohu v 

rámci  Afriky. Vedieť, na čo sa zameriava 

hospodárstvo jednotlivých oblastí Afriky; 

poznať niektoré environmentálne súvislosti 

a zaujímavosti o regióne.  

I. Afrika – počet hodín : 13                              

Poloha Afriky na mape sveta, členitosť pobrežia, 

povrch, vodstvo podnebie a nerastné suroviny 

Afriky, rastlinstvo a živočíšstvo Afriky, 

obyvateľstvo a sídla Afriky, staré civilizácie 

a náboženstvá Afriky, oblasti Afriky – severná, 

južná, východná a západná Afrika a ich 

hospodárske zameranie. Environmentálne 

súvislosti a zaujímavosti o regióne ( hlad, 

choroby, nepokoje, rozširovanie púští, národné 

parky Afriky ) 

Žiak má:  

Vedieť ukázať Afriku na mape, vedieť pomenovať 

a nájsť na mape najväčšie ostrovy, súostrovia, 

polostrovy, zálivy a prielivy Afriky, pomenovať a nájsť 

na mape najvyššie pohoria, najrozsiahlejšie púšte 

a nížiny Afriky. Vedieť vysvetliť, čo je artézska voda, 

prečo je dôležitá v niektorých oblastiach Afriky. 

Poznať, čím je špecifické rastlinstvo a živočíšstvo 

Afriky, poznať typických predstaviteľov africkej flóry 

a fauny v jednotlivých typoch krajín Afriky 

(v dažďových lesoch, savanách, púšťach a polopúšťach, 

vo vysokých horách). Vedieť, aké rasy obývajú Afriku,  

aké je súčasné zloženie a rozmiestnenie obyvateľstva, 

 poznať jednotlivé oblasti Afriky – severnú, južnú, 

východnú a západnú, vedieť ich ukázať na mape. 

Vedieť nájsť na mape niektoré štáty týchto oblastí 

Afriky, vedieť stručne charakterizovať hospodárske 

zameranie jednotlivých oblastí. Poznať niektoré 

environmentálne súvislosti a zaujímavosti o regióne 

(NP, staroveké stavby, dezertifikácia, hlad, choroby,...)  

OSR– rozvoj sebadôvery 

a samostatnosti    

 MDV– vedieť posúdiť pravdivosť 

mediálne šírených správ                    

ENV– ochrana ohrozených druhov 

živočíchov, pytliactvo  v NP                     

OSR– presnosť a dôslednosť pri 

práci, rešpektovanie názorov 

spolužiakov, rozvoj vzájomnej 

spolupráce žiakov   

ENV– ochrana prírodou aj 

človekom vytvorených 

pozoruhodných miest na našej 

planéte                                 

OŽO– malária, žltá zimnica, spavá 

nemoc, AIDS – choroby typické pre 

tropickú Afriku                                 

MUV – JAR – stret rás, rasizmus                         

OŽO– náboženské a etnické 

problémy ako najčastejšia príčina 

vojnových konfliktov                                          



Poznať polohu Ázie na mape sveta; poznať  

najväčšie ostrovy, polostrovy a zálivy Ázie, 

najvyššie pohoria, najrozľahlejšie nížiny 

a najsuchšie púšte, najdlhšie a najväčšie rieky, 

najväčšie a najhlbšie jazerá; vedieť, aké 

nerastné suroviny a kde sa ťažia; poznať 

rastlinstvo a živočíšstvo. Vedieť, ktoré staré 

civilizácie žili v Ázii; poznať súčasné 

rozmiestnenie a zloženie obyvateľstva. Vedieť, 

na aké oblasti sa delí Ázia z prírodného 

hľadiska; vedieť tieto oblasti stručne 

charakterizovať a zaradiť do nich jednotlivé 

štáty a mestá. Poznať výnimočnosť postavenia 

Japonska, Číny a Indie v svetovom 

hospodárstve, vedieť ich stručne 

charakterizovať z hľadiska polohy, 

hospodárstva a obyvateľstva. Poznať niektoré 

environmentálne súvislosti a zaujímavosti 

Ázie. 

II. Ázia – počet hodín : 17  

Ázia – jej poloha na mape sveta, charakteristika 

pobrežia, povrchu, nerastných surovín, podnebia, 

vodstva, rastlinstva a živočíšstva Ázie; 

charakteristika  obyvateľstva  a sídiel Ázie; 

oblasti a štáty Ázie – JZ Ázia ( Turecko a Cyprus 

), štáty Arabského polostrova a Perzského zálivu 

( S. Arábia, Irán, Irak,...), Zakaukazské štáty ( 

Arménsko, Gruzínsko, Azerbajdžan ), J a JV 

Ázia ( India, Srí Lanka ), Bangladéš, Pakistan 

a horské štáty Ázie (Nepál, Bhután ), štáty Zadnej 

Indie a ostrovov JV Ázie ( Indonézia, Malajzia, 

Vietnam, Laos,...), Čína, Japonsko a štáty 

Kórejského polostrova (Sev. a Juž. Kórea ), 

Stredoázijské štáty (Kazachstan, Uzbekistan, 

Turkménsko, Tadžikistan, Kirgizsko); 

charakteristika štátov s výnimočným postavením 

medzi ostatnými štátmi sveta z prírodného aj 

hospodár. hľadiska. Environmentálne súvislosti 

a zaujímavosti o regióne (preľudnenie v určitých 

oblastiach Ázie, Ázijské tigre, kultúrne pamiatky 

v zozname UNESCO,...) 

Žiak má:  

Vedieť popísať polohu Ázie a nájsť ju na mape sveta,  

pomenovať a ukázať na mape oceány a moria 

omývajúce Áziu, najväčšie polostrovy, zálivy, prielivy, 

ostrovy a súostrovia ležiace pri pobreží Ázie, najvyššie 

pohoria, výnimočné vrchy, sopky,  najväčšie nížiny 

a najsuchšie a najrozsiahlejšie púšte, najdlhšie 

a najväčšie rieky a jazerá Ázie. Poznať, aké nerastné 

suroviny a v ktorých častiach Ázie sa ťažia. Vedieť, 

v ktorých podnebných pásmach leží Ázia, čo je letný 

a zimný monzún, príčiny vzniku monzúnov, vedieť, 

v ktorej časti Ázie je najvýraznejšie monzúnové 

prúdenie a aké má následky. Vedieť charakterizovať 

flóru a faunu Ázie typické pre jednotlivé prírodné 

krajiny ( monzúnové lesy, savany, púšte a polopúšte, 

stepi, lesy mierneho pásma – tajga, tundrové oblasti, 

oblasti večne zaľadnené). Vedieť, ktoré druhy 

poľnohospodárskych plodín sa odtiaľto rozšírili do 

celého sveta. Vedieť, aké staré civilizácie obývali Áziu 

v minulosti, čím sa preslávili, čo vybudovali. Poznať, 

ako bola Ázia objavovaná a následne kolonizovaná 

národmi Európy. Vedieť, aké je súčasné zloženie 

a rozmiestnenie obyvateľstva. Poznať, ako sa Ázia 

rozdeľuje na oblasti z prírodného, kultúrneho 

a hospodárskeho hľadiska, vedieť do týchto oblastí 

zaradiť štáty a najväčšie mestá Ázie. Vedieť stručne 

charakterizovať polohu, obyvateľstvo a hospodárstvo 

Japonska, Číny a Indie a zdôvodniť výnimočnosť ich 

postavenia v rámci svetového hospodárstva. Poznať 

niektoré zaujímavosti Ázie – Čínsky múr, kastovníctvo 

a veľa náboženstiev v Indii, sopky,  zemetrasenia, 

tsunami vo V Ázii, preľudnenie vo V Číne a v Indii 

a spôsoby riešenia tejto situácie; vedieť, ktoré štáty sa 

MOV– vedieť posúdiť pravdivosť 

mediálne šírených správ                   

OSR– presnosť a dôslednosť pri 

práci, rešpektovanie názorov 

spolužiakov                                      

ENV - nebezpečenstvo odpadu 

v krajine málo narušenej človekom, 

kde vplyvom prírodných činiteľov 

prebieha rozklad veľmi pomaly       

OŽO, ENV – devastácia krajiny pri 

zemetrasení, pri sopečnej erupcii 

a ochrana zdravia a života ľudí                         

ENV – spolupodieľanie sa človeka 

na zániku pohorí, znečisťovanie 

ovzdušia a spôsoby jeho ochrany, 

vplyv ozónovej diery na živé 

organizmy, vodná erózia a jej 

dôsledky                                            

ENV- vplyv hydroelektrární na ŽP, 

znečistenie vôd  ropnými látkami, 

ochrana lesov (tajga) - ,,pľúca 

Zeme“                                               

ENV -  ochrana pôdy pred 

zasolením (nesprávny spôsob 

zavlažovania) a nadmerným 

vyčerpaním živín, znečistenie pôdy  

( ropnými látkami, nadmerným 

hnojením ), vplyv na kvalitu 

podzemnej vody                              

ENV - vplyv hustoty obyv. na stav 

ŽP                                                     

OSR – vzájomná spolupráca žiakov, 

ochota pomôcť druhému                                       

MUV – spoznávanie spôsobu života 



nazývajú Ázijskými tigrami a prečo.   ľudí v rôznych častiach sveta na 

vidieku aj v mestách                                      

OŽO – ochrana života a zdravia pri 

sopečnej činnosti, zemetrasení, 

tsunami                                              

 

Prierezové témy – výchova : MUV - multikultúrna               MDV - mediálna                OSR - osobnostný a sociálny rozvoj                 ENV - environmentálna       

                                               OŽO - ochrana života a zdravia                      VMR - výchova k manželstvu  a rodičovstvu 


