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1. Charakteristika predmetu 

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

sa odvíja obsah predmetu. Ţiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme. Uvedomia si, 

ţe dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôţe ju vyuţívať a chrániť. 

Kompetencie, ktoré ţiaci prehlbujú štúdiom geografie im umoţňujú spoznávať krajinu, 

zákonitosti jej usporiadania, moţnosti optimálneho vyuţitia 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, ţiaci získajú aj skúsenosť ako reagovať na zmeny  v priestore, pochopiť ich 

a v budúcnosti riešiť.  

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

     Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevaţne priestorový 

a integrujúci charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie ţiak správne 

skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky vyuţívať danosti krajiny.  

Ciele geografie v 5. ročníku: 

- rozvíjať chuť učiť sa 

- rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať 

- všímať si priestor, v ktorom ţijeme a jeho zmeny 

- prejavovať záujem o spôsob ţivota ľudí v rôznych častiach sveta 

- vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas ... 



- vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na 

základe vedomostí 

- rozumieť grafom a diagramom 

- hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať 

(riešiť projekt a prezentovať ho) 

- diskutovať o návrhoch 

- oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa váţiť si ich a chrániť 

 

3. Obsah vzdelávania 

     V 5. ročníku sú obsahom štúdia geografie základné zákonitosti, ktoré sú interpretované 

v praktickej rovine a poskytované motivačným spôsobom.   

 

Obsahové témy: 

Zem vo vesmíre, pohyby Zeme 

Svetadiely, moria, ostrovy a polostrovy, prielivy, prieplavy, zálivy 

Najvyššie pohoria, sopky, zemetrasenia, tsunami, ich vznik 

Pohyb zemských krýh 

Ľadovce, rieky, jazerá 

Činnosť rieky, vetra 

Rôznorodosť rastlinstva a ţivočíšstva na Zemi 

Obyvateľstvo v rôznych častiach Zeme 

Kultúrne pamiatky vo svete 

 

Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi: 

Prierezová téma Ciele a kľúčové kompetencie Tematický celok  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - naučiť ţiakov komunikovať,  

argumentovať, pouţívať 

informácie a pracovať s nimi, 

riešiť problémy, pracovať 

v skupine, prezentovať svoju 

prácu aj prácu skupiny  

Objavovanie Zeme a vesmíru 

Povrch Zeme, svetadiely a 

oceány 

Najkrajšie miesta na Zemi, 

ktoré vytvorila príroda 

Najkrajšie miesta na Zemi, 

ktoré vytvoril človek 

Projekt 

Osobnostný a sociálny rozvoj - rozvíjať ľudský potenciál 

ţiakov, poskytovať základy pre 

plnohodnotný a zodpovedný 

ţivot, rozvíjať osobné 

a sociálne spôsobilosti, ktoré 

spätne podporujú akademický 

rozvoj 

Objavovanie Zeme a vesmíru 

Povrch Zeme, svetadiely a 

oceány 

Najkrajšie miesta na Zemi, 

ktoré vytvorila príroda 

Najkrajšie miesta na Zemi, 

ktoré vytvoril človek 



- rozvíjať u ţiakov sebareflexiu, 

sebapoznávanie, sebaúctu, 

sebadôveru, a s tým spojené 

prevzatie zodpovednosti za 

svoje konanie, osobný ţivot 

a sebavzdelávanie, naučiť 

ţiakov uplatňovať svoje práva, 

ale aj rešpektovať názory, 

potreby a práva ostatných,   

pomáhať ţiakom získavať a 

udrţať si  osobnostnú integritu,  

pestovať kvalitné medziľudské 

vzťahy, rozvíjať sociálne 

zručnosti  potrebné pre ţivot 

a spoluprácu,  podporovať 

svojím obsahom prevenciu 

sociálno-patologických javov 

v škole 

Projekt 

Environmentálna výchova - prispieť  k rozvoju osobnosti 

ţiaka tak, ţe v oblasti 

vedomostí, zručností a 

schopností nadobudne 

schopnosť chápať, analyzovať 

a hodnotiť  vzťahy medzi 

človekom a jeho ţivotným 

prostredím  na základe 

poznania zákonov, ktorými sa 

riadi ţivot na Zemi; poznať 

a chápať súvislosti medzi 

vývojom ľudskej populácie 

a vzťahom k prostrediu 

v rôznych oblastiach sveta; 

pochopiť súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi 

problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu  

k prostrediu 

Objavovanie Zeme a vesmíru 

Povrch Zeme, svetadiely a 

oceány 

Najkrajšie miesta na Zemi, 

ktoré vytvorila príroda 

Najkrajšie miesta na Zemi, 

ktoré vytvoril človek 

 

 

 Prierezové témy  sú prepojené s inými predmetmi s biológiou, matematikou, dejepisom so 

slovenským jazykom.



 

4. Požiadavky na výstup 

     Poţadovaný výstup ţiakov z geografie v 5.ročníku: 

- orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc 

- orientovať sa v pláne mesta, autoatlase, v mape alebo pláne na internete 

- vedieť čítať mapy všeobecnogeografické, tematické a rozumieť im 

- interpretovať údaje získané z grafu, diagramu 

- vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, striedania ročných období a uviesť dôsledky 

pohybov Zeme na prírodné procesy 

- vysvetliť vznik časových pásiem 

- počítať vzdialenosti medzi dvoma miestami na Zemi grafickou mierkou 

- podľa príkladov vedieť vysvetliť ako vzniká pohorie, sopka, zemetrasenie, skalné 

mesto, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, daţďový prales, uviesť príklady 

- pripraviť projekt, vypracovať a odprezentovať ho 

- diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych 

- získavať údaje zo zdrojov, vyuţívať internet, odbornú literatúru 

- tvoriť mentálne mapy so symbolmi 

  

5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Objavovanie Zeme a vesmíru Riešenie problémových úloh: 

Prečo sa strieda deň a noc? 

Prečo sa striedajú ročné 

obdobia? Ako to súvisí s tvarom 

Zeme? Kedy by sa nestriedali 

ročné obdobia? Čo by sa stalo, 

keby Zem nemala tvar gule 

a keby sa netočila okolo svojej 

osi? 

Cinquain, brainstorming, 

zhlukovanie. 

Práca v dvojiciach 

Samostatná práca 

Kooperatívne učenie 

Skupinová práca 

Povrch Zeme, svetadiely a oceány Metódy skupinovej práce – 

vyhľadávanie informácií o cestách 

moreplavcov. 

Motivačné rozprávanie, tvorba 

projektov, vyuţitie IKT.  

Skupinová práca 

Samostatná práca 

Prezentácia projektu 

 

Mapa a glóbus Hry s mapou, metódy skupinovej 

práce, vyuţitie IKT, vychádzka do 

okolia školy s pouţitím mapy. 

Práca v dvojiciach 

Skupinová práca 

Vychádzka 



Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré 

vytvorila príroda 

Prezentácia obrázkov 

z vybraných lokalít sveta: pohorie, 

sopka, vodopád, rieka, kaňon, 

ľadovec, skalné mesto, obrázky 

jednotlivých typov krajín. Metódy 

skupinovej práce, práca na 

projekte, motivačný rozhovor, 

vyuţitie IKT. 

Skupinová práca 

Samostatná práca 

Prezentácia projektu 

Kooperatívne učenie 

Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré 

vytvoril človek 

 

Práca s odbornou literatúrou, 

vyhľadávanie informácií, 

prezentovanie návrhov, metódy 

skupinovej práce, tvorba 

projektov,  

vyuţitie IKT. 

Skupinová práca 

Samostatná práca 

Prezentácia projektu 

Kooperatívne učenie 

Projekt Tvorba projektu Prezentácia projektu 

 

6. Učebné zdroje  

Učebnica Geografia pre 5. ročník základných škôl, odborné časopisy – National geographic, 

GEO, Ľudia a Zem, Historická revue, vedecko-populárne časopisy – Cestovateľ, DVD – 

mapa a zemský povrch (Salvo Film), Zem ako vesmírne teleso, Čas na Zemi 

 

Názov tematického celku Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

Objavovanie Zeme a vesmíru Geografia 

pre 5. ročník 

I.Ruţek, M. 

Ruţeková. P. 

Likavský 

dataprojektor, 

notebook, 

počítač 

mapa, glóbus, 

telúrium 

Internet, DVD, 

zemepisné 

encyklopédie 

Povrch Zeme, svetadiely 

a oceány 

Geografia 

pre 5. ročník 

I.Ruţek, M. 

Ruţeková. P. 

Likavský 

počítač mapa, glóbus  Internet, zemepisné 

encyklopédie, 

odborné časopisy 

Mapa a glóbus Geografia 

pre 5. ročník 

I.Ruţek, M. 

Ruţeková. P. 

Likavský 

počítač mapa, glóbus  Internet, DVD 

Najkrajšie miesta na Zemi, 

ktoré vytvorila príroda 

Geografia 

pre 5. ročník 

dataprojektor, 

notebook, 

mapa, obrázky Internet, zemepisné 

encyklopédie, 



I.Ruţek, M. 

Ruţeková. P. 

Likavský 

počítač odborné časopisy, 

vedecko-populárne 

časopisy 

Najkrajšie miesta na Zemi, 

ktoré vytvoril človek 

 

Geografia 

pre 5. ročník 

I.Ruţek, M. 

Ruţeková. P. 

Likavský 

dataprojektor, 

notebook, 

počítač 

mapa, obrázky Internet, zemepisné 

encyklopédie, 

odborné časopisy, 

vedecko-populárne 

časopisy 

Tarallo, P: Ázia. 

Poklady ďalekého 

východu, Slovart, 

Sedemdesiat divov 

sveta, Slovart, 

Najkrajšie miesta na 

Zemi, Slovart 

 

7. Hodnotenie 

V piatom ročníku pri hodnotení treba dodrţiavať zásady podľa Metodického pokynu  

č. 22/2011/č.:2011-3121/12824:-921 na hodnotenie ţiakov základnej školy. Hodnotí sa ústny 

prejav, písomný prejav, práca s mapou a glóbusom, referáty a projekty. Okrem hodnotenia 

známkou, ktorá zhodnocuje výsledok práce ţiaka, je potrebné zaradiť aj slovné hodnotenie. 

Slovné hodnotenie zohľadňuje kognitívne schopnosti ţiakov, ich postoje k školskej práci, 

individuálne i sociálne správanie, celkovú aktivitu. Pomáha pri vytváraní sebahodnotenia 

ţiaka. Slovné hodnotenie poskytuje priestor na hodnotenie iných ţiakov ako aj seba samého. 

Je moţné kombinovať obidva spôsoby hodnotenia.  

Písomné hodnotenie:  100%-90%         1 

                                       89%-75%        2 

                                        74%-50%       3 

                                        49%-30%       4 

                                                   29%-              5 
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1. Charakteristika predmetu 
Učebný predmet geografia rozvíja u ţiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Ţiaci pochopia 

význam poznania zákonitostí Zeme. Uvedomia si, ţe dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme 

im pomôţe ju vyuţívať a chrániť. Štúdium geografie im umoţní  spoznávať krajinu, zákonitosti jej 

usporiadania, moţnosti optimálneho vyuţitia 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, ţiaci 

získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. 

Základnou geografickou kompetenciou 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.  

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

podnebím, rastlinstvom, ţivočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach 

sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom ţivota. 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 tieţ patria do geografického poznávania.   



 

Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. Je to pre ţiakov 

prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma a pritom sa 

naučiť potrebné informácie.  

Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych 

javov ţiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať 

ich. 

 

 

2. Ciele geografie v 6. ročníku: 

 Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať 

 Všímať si priestor, v ktorom ţijeme a jeho zmeny 

 Prejavovať záujem o spôsob ţivota ľudí v rôznych častiach sveta 

 Vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas, turistická 

a  internetová mapa 

 Pracovať s informáciami o krajine ako časti Zeme – vyhľadať potrebné informácie a pouţiť 

ich pre praktické potreby v beţnom ţivote 

 Rozumieť grafom, diagramom 

 Hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť 

projekt, prezentovať ho) 

 Diskutovať o návrhoch 

 Oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich váţiť si a chrániť. 

 

 

3. Obsahové témy: 

• Planéta Zem 

• Austrália a oceánia 

• Tichý oceán 

• Polárne oblasti Zeme 

• Amerika 

 

Začlenenie prierezových tém a prepojenie s inými predmetmi 

 

Prierezová téma Vzdelávacie stratégie 

Multikultúrna výchova Spoluţitie domorodcov a prisťahovalcov. 

Multikultúrne mestá: Sydney, Melbourne, New 

York, San Francisco. Obyvateľstvo Ameriky 

Mediálna výchova Osobnosti Austrálie a Ameriky – N.Kidman, K. 



Minogue,C. Dion, B. Gates, B. Obama.... 

Environmentálna výchova Poţiare, extrémne suchá a nedostatok vody 

v Austrálii. 

Tornáda a hurikány, sopky a zemetrasenia  

Ameriky, Výrub Amazonského pralesa, 

Problémy ţivota vo veľkomestách 

Tvorba projektu Zaujímavá príroda Austrálie, endemické druhy 

Cestujeme po Amerike. 

Osobnostný a sociálny rozvoj Austrália, Amerika – kultúra, veda, šport. 

Austrália, Amerika – spoločenské zvyky 

a tradície. 

Prierezové témi sú prepojené s inými predmetmi. Úzko spolu súvisia vytvárajú medzipredmetové 

vzťahy - s dejepisom, slovenským jazykom, výtvarnou výchovou, biológiou. 

 

 

4.Požiadavky na výstup  

 

 Požadovaný výstup žiakov z geografie v 6. ročníku 

     a) orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc, 

     b) určiť na mape polohu vybraného regiónu Austrálie a Ameriky 

     c) vedieť čítať mapy všeobecnozemepisné, tematické, rozumieť im, 

     d) interpretovať údaje získané z grafu, diagramu 

     e) vysvetliť rozdiel medzi ostrovom a polostrovom, 

     f) vysvetliť rozdiel medzi prielivom a prieplavom, 

     g) poznať zaujímavé miesta Austrálie a Ameriky 

     h) opísať pôvodné civilizácie Ameriky a Austrálie 

     i) vysvetliť ako vplývajú prírodné pomery a ţivly na ţivot ľudí v Amerike a Austrálii  

     j) ukázať na mape hospodársky najvyspelejšie regióny Ameriky a Austrálie 

     k) vymenovať a určiť na mape oblasti vhodné pre cestovný ruch 

     l) pripraviť projekt, vypracovať a prezentovať ho 

     m) diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych 



     n) získavať údaje zo zdrojov, vyuţiť internet, odbornú literatúru 

 

 

Obsahový a výkonový standard   

 

 

TEMATICKÝ 

CELOK 

OBSAHOVÝ 

ŠTANDARD 
 VÝKONOVÝ     

  ŠTANDARD 

    PRIEREZOVÉ  

         TÉMY 

 

 PLANÉTA ZEM   

 

 

 

 

 

Svetadiely a oceány, 

Geografické súradnice  

Určovanie 

geografickej polohy 

Vznik pohorí, sopečná 

činnosť, zemetrasenia. 

Podnebie a podnebné 

pásma. 

Typy krajín na Zemi 

 

Orientovať sa na mape podľa 

súradníc.  

Vedieť čítať a interpretovať 

údaje z máp, plánov 

a orientovať sa podľa nich 

v praxi. 

Určiť geografickú polohu 

bodu na mape geografickými 

súradnicami. 

Poznať a  ukázať na mape 

oblasti sopečnej 

a zemetrasnej činnosti na 

Zemi. Vysvetliť vznik 

podnebných pásem 

a rozdelenie pravidelných 

vetrov v jednotlivých 

podnebných pásmach. 

Na príklade Ameriky 

charakterizovať rôzne typy 

krajín. 

 

Environmentálna 

výchova, výchova 

k bezpečnému 

správaniu 

 

 

AUSTRÁLIA A 

OCEÁNIA 

Poloha Austrálie, 

Podnebie a podnebné 

pásma 

Povrch, Vodstvo 

Rastlinstvo a 

ţivočíšstvo 

Práca so slepou 

mapou Austrálie 

Určiť polohu Austrálie na 

Zemi vo vzťahu k ostaným 

svetadielom 

Určiť polohu Austrálie v 

geografickej sieti 

Charakterizovať povrch 

a ukázať na mape ostrovy, 

zálivy, prielivy, pohoria a 

púšte tohto svetadiela. 

Vysvetliť pojem artézska 

Dopravná výchova 

 

 

Environmentálna 

výchova 

  

 



Ochrana prírody 

Objavenie Austrálie 

Jamesom Cookom, 

Príchod Európanov  

Austrálsky zväz, 

Sídla, Hospodárstvo 

Austrálie  

Problémy obyvateľov 

Austrálie 

Oceánia 

Oblasti Oceánie, 

Nový Zéland 

Zaujímavosti 

a rekordy 

 

studňa. 

Vymenovať 3 naj-  

kontinentu.  

 

Vysvetliť, prečo sa v 

Austrálii nachádzajú niektoré 

druhy a inde na svete nie 

Opísať spôsob príchodu 

Európanov do Austrálie a 

spôsoby spoluţitia s 

domorodcami 

Určiť oblasti husto osídlené 

a riedko osídlené a uviesť 

dôvody ich osídlenia  

Vytvoriť zoznam 

zaujímavých miest Austrálie 

a  diskutovať o nich 

Porovnať vybrané mestá 

Austrálie podľa polohy, 

štruktúry obyvateľstva 

Stručne charakterizovať 

hospodárstvo Austrálie 

Vymenovať druhy kultúry 

alebo športu, ktoré preslávili 

Austráliu, predstaviteľov 

vedy, kultúry, športu – 

aktualizovať, zostaviť 

zoznam športovcov 

 

 

 

Mediálna 

výchova 

 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

POLÁRNE OBLASTI 

 

Arktída, Antarktída. 

Polárny deň a polárna 

noc. 

Pevninský ľadovec. 

Inuiti 

Porovnať severnú a juţnú 

polárnu oblasť Zeme. 

Vysvetliť rozdiel medzi 

pevninským a horským 

ľadovcom. 

Popísať ţivot ľudí 

v polárnych oblastiach. 

Environmentálna 

výchova 

 



AMERIKA Poloha Ameriky. 

Príroda Ameriky – 

povrch, rieky, jazerá. 

Podnebie a typy 

krajín. Ochrana 

prírody a národné 

parky. 

Zaujímavosti 

Ameriky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavenie Ameriky, 

obyvateľstvo, jeho 

rôznorodosť  

a pestrosť. Staré 

civilizácie 

Multikultúrnosť, 

rozmiestnenie 

obyvateľstva. 

Oblasti a štáty 

Ameriky- 

Spojené štáty 

americké, Kanada, 

Mexiko,Karibská 

oblasť 

Brazília a guyanská 

oblasť, Andská 

oblasť, Laplatská 

oblasť 

Sídla – mestá a 

veľkomestá 

Na mape určiť polohu 

Ameriky vo vzťahu k iným 

svetadielom 

Podľa mapy určiť oblasti 

jednotlivých podnebných 

pásiem a ich charakteristické 

znaky 

Opísať, ktoré faktory najviac 

ovplyvňujú podnebie 

Ameriky 

Charakterizovať povrch 

a ukázať na mape ostrovy, 

zálivy, prielivy, pohoria a 

púšte tohto svetadiela. Opísať 

Amazonskú níţinu, Vysvetliť 

význam daţďového pralesa 

Vysvetliť, ako prírodné 

pomery ovplyvňujú ţivot 

obyvateľstva, napríklad vo 

vysoko poloţených 

oblastiach Ánd, tropickom 

pralese v Brazílii a i.  

 

Opísať príchod Európanov a 

Afričanov do Ameriky 

Opísať, v ktorých oblastiach 

ţili staré civilizácie a čím 

prispeli k rozvoju vedy 

Získavať údaje z grafov, 

diagramov 

Určiť tri štáty a hlavné mestá 

Určiť oblasti husto a riedko 

osídlené 

Porovnať mestá v Amerike 

podľa veľkosti, štruktúry 

mesta, obyvateľstva 

Vymenovať problémy, ktoré 

môţu byť v jednotlivých 

mestách a riešenia problémov 

súvisiacich s rastom miest 

Opísať spôsob ţivota vo 

Environmentálna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikultúrna 

výchova  

 

 

 

 

 

 

Estetická výchova 

 

 

 

 



 

    
Marec / 2VH 

Apríl  / 1 VH 

5. Vyučovacie metódy a formy 

Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí ţiakova 

materiálneho vybavenia. 

1. Motivačné metódy:  
 motivačné rozprávanie (citové pribliţovanie obsahu učenia), 

 motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov),  

 motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

 motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukáţky). 

 

2. Expozičné metódy:   
 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie),  

 vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), 

Problémy veľkomiest 

Vidiecke sídla a ich 

typy 

 

Najkrajšie miesta 

Ameriky, ktoré 

vytvoril človek - 

kultúrne a technické 

stavby  

( chrámy, pyrarmídy,)   

Pamiatky UNESCO 

vidieckych sídlach, 

Vymenovať, ktoré druhy 

kultúry alebo športu 

preslávili Ameriku 

Charakterizovať a ukázať na 

mape jednotlivé regióny 

Ameriky. Poznať a vedieť 

ukázať na mape zaujímavé 

miesta Ameriky - New 

York, Mexico City, 

pyramídy, Disneyland, Socha 

slobody, socha 

Krista v Rio de Janeiro, 

katedrály... 

 

 

 

Dopravná výchova, 

 

Opakovanie Opakovanie učiva V písomnej práci preukázať 

získané vedomosti. 

Písomná práca. 

 Prezentácia projektov Prezentovať projekty 

o najkrajších miestach 

Ameriky. 

 

Prezentácia 

projektov-samostatná 

práca 



 rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, 

konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie 

situácie,hodnotenie javov, rozhodovanie), 

 beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), 

 demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, model ). 

3. Problémové metódy: 

 heuristická metóda (učenie sa riešením problémov zaloţenom na vymedzení a   rozbore 

problému,  tvorbe a výberu moţných riešení a vlastnom riešení)  

 projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma,  ktorej 

riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). 

4. Prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa 

z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, vyuţívanie podstatných 

informácií), 

5. Samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky 

a experimentovanie 
       (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). 

6. Aktivizujúce metódy:  
 diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní  za účelom 

riešenia daného problému), 

 didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a  spontánnosti),  

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania zaloţená na vzájomnej 

závislosti členov heterogénnej skupiny) 

 brainstorming. 

7. Fixačné metódy:.  

 metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie  

s  vyuţitím učebnice a  inej literatúry, domáce úlohy). 

8. Práca s mapou 

 

6. Učebné zdroje: 

Učebnica: Geopgrafia pre 6. ročník základných škôl - RNDr.P. Likavský CSc., RNDr. I. Ruţek, PhD., 

PesdDR. Z. Vaňková 

Školský atlas sveta, mapy rôzneho typu, digitálna mapa na internete 

M. Hoffman: 100 divov sveta, J. Robins: Prírodné divy sveta, E.Barsk – M.Glogowski: Neobyčajné 

miesta na Zemi, R.Čerman a kol.: Rekordy neţivej prírody, odborné časopisy, DVD a pohľadnice. 

 

7. Hodnotenie predmetu 

Typ hodnotenia: známkou  

Cieľom hodnotenia je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol 

danú problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol, prípadne poskytnúť 

systém  krokov, ako postupovať ďalej. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej 

práce. V procese hodnotenia budeme uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

ţiakovi a humánny prístup. Zohľadníme aj usilovnosť a individuálne osobitosti ţiaka. 
Pri hodnotení dodrţiavať zásady podľa Metodického pokynu č. 22/2011/č.:2011-3121/12824:4-921 na 

hodnotenie ţiakov základnej školy. Vyuţijeme aj slovné hodnotenie (klady a nedostatky práce ţiaka), 

motivačné hodnotenie a hodnotenie čiastkových úloh. U ţiakov budeme rozvíjať správne 

sebahodnotenie i hodnotenie navzájom.  



 

Písomné odpovede budú hodnotené podľa percentuálnej tabuľky: 

 

                                                   100% - 90%  -  1 

                                                     89% - 75%  -  2 

                                                     74% - 50%  -  3 

                                                     49% - 30%  -  4 

                                                     29% -   0%  -   5 

 

 
Hodnotiť sa bude: 

1. Verbálna forma - zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených 

výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu,  súvislosť a presnosť prejavu ( primerane veku ), 

ovládanie odbornej terminológie a samostatnosť pri riešení  úloh. 

2. Písomná forma – test na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém, 

zostavených podľa výkonovej časti vzdelávacieho štandardu. 

4. Samostatná práca žiakov a schopností práce s textom  

5. Prezentácia projektov podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľa a ţiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Názov predmetu Geografia 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Časový rozsah výučby 1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín ročne 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre II. stupeň základných škôl 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučoací jazyk slovenský 

Vypracoval Mgr. Monika Keszöczeová 

Školský rok 2013 / 2014 

 

 

1. Charakteristika učebného predmetu                 
       

Učebný predmet geografia rozvíja u ţiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od tohto sa 

odvíja obsah predmetu. Ţiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme. Uvedomia si, ţe dokonalé 

pochopenie princípov existencie Zeme im pomôţe ju vyuţívať a chrániť. Kompetencie, ktoré si ţiaci 

prehlbujú štúdiom geografie, im umoţňujú  spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, moţnosti 

optimálneho vyuţitia 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, ţiaci 

získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. 

Základnou geografickou kompetenciou 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 ţiakov, nielen o svoje okolie, ich 

moţnosť cestovať, pracovať s internetom a pod. 

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

podnebím, rastlinstvom, ţivočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach 

sveta sa líši nielen jazykom, ale aj svojou kultúrou či spôsobom ţivota. 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 tieţ patria do geografického poznávania. Námety, čo môţe kaţdý 



ţiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného 

pre beţný ţivot.       

Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. Je to pre ţiakov 

prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma a pritom sa 

naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale 

prostredníctvom konkrétnych javov ţiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, 

vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. Ţiaci sa pri vyučovaní oboznámia nielen s geografickou 

polohou svetadielov, ale spoznajú tieţ spoločenské zvyky, zaujímavosti a rekordy v jednotlivých 

svetadieloch. 

V rámci vyučovania sa značný priestor venuje práci s mapami a ďalšími doplňujúcimi 

informáciami. Do predmetu sú zaradené prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, 

environmentálna výchova, ekologická výchova, ochrana ţivota a zdravia, tvorba referátov a ich  

prezentácia. 

 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu   

 

            Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevaţne priestorový a integrujúci 

charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie ţiak správne skombinovať, a tak 

porozumieť, interpretovať a prakticky vyuţívať danosti krajiny.  

 

Ciele geografie v 7. ročníku: 

 Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať 

 Všímať si priestor, v ktorom ţijeme a jeho zmeny 

 Prejavovať záujem o spôsob ţivota ľudí v rôznych častiach sveta 

 Vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas, turistická 

a  internetová mapa 

 Pracovať s informáciami o krajine ako časti Zeme – vyhľadať potrebné informácie a pouţiť 

ich pre praktické potreby v beţnom ţivote 

 Rozumieť grafom, diagramom 

 Hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť 

projekt, prezentovať ho) 

 Diskutovať o návrhoch 

 Oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich váţiť si a chrániť. 

 

3. Obsah vzdelávania  a výchovno-vzdelávacie  stratégie 

 Premeny Zeme  
Podnebné oblasti Zeme(pasáty, monzúny), prví ľudia na Zemi (Afrika, Ázia), vznik kultúr, rasy, 

náboţenstvá (Afrika, Ázia). 

Projekty : Afrika, Ázia  

 Afrika 



A.) Základné informácie o regióne v kontexte Planéty Zem, poloha, zobrazenie Afriky na mapách, 

práca s mapou- zemepisné súradnice, rovník, obratníky, rovnobeţky, poludníky, nultý poludník. 

B.) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so 

Slovenskom (miestnou krajinou), členitosť pobreţia a povrch Afriky- Suezský prieplav,  

činnosť vnútorných síl na tvar Zeme- pohoria, Kilimandţáro, Východoafrická priekopová prepadlina, 

podnebné a rastlinné pásma- pásmovitosť, jej príčiny a dôsledky, Sahara, sahel, savana, tropický 

daţďový prales, vznik Sahary, vplyv pasátov- vysvetliť prúdenie pasátov, 

vodstvo- jazerá, rieky- Kongo, Níl, obyvateľstvo a sídla, ţivot obyvateľov v rôznych častiach Zeme- 

severná Afrika, západná, východná a juţná Afrika, veľké mestá, 

Pôvodní obyvatelia, staré civilizácie, náboţenstvá, objavovanie  Afrikya obchodné cesty, hospodárstvo 

Afriky, nerastné bohatstvo (iba stručne),štáty Afriky, najväčšie mestá, ţivot v mestách, kultúra a 

umenie Afriky 

C.) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne, problémy v Afrike  

( hlad, choroby, nepokoje, škodcovia), rozširovanie púští (sahel), školstvo a zdravotníctvo v Afrike.         

 Ázia 

A.) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem, poloha, zobrazenie Ázie na mapách- 

Ázia na severnej pologuli, práca s mapou- zemepisné súradnice, rovník, obratník Raka, rovnobeţky, 

poludníky, dátumová hranica, časové pásma. 

B.) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so 

Slovenskom (miestnou krajinou), členenie Ázie na časti- juţná, juhovýchodná, východná, 

severná, stredná, juhozápadná, povrch- Himaláje (vznik pohorí na príklade Himalájí),sopky, vznik 

sopiek a zemetrasenia, pohyb zemských platní, sopečná činnosť a zemetrasenia- zóny oblastí sopečnej 

a zemetrasnej činnosti vo svete, príklady najväčších sopiek na svete, vodstvo v Ázii- rieky v Ázii- 

Chang Jiang, Huang He, Ob, Ganga, Mekong, jazerá, podnebie, rôznosť podnebia v závislosti od 

podnebných činiteľov, Podnebné oblasti- severná oblasť, suchá oblasť v juhozápadnej časti Ázie, 

monzúnová oblasť v juţnej Ázii, klimatické diagramy z rôznych častí Ázie (hlavné znaky podnebného 

pásma, oblasti), obyvateľstvo Ázie, náboţenstvá, hrozba terorizmu, hospodárstvo Ázie (stručne), štáty- 

Čína, India, Japonsko, Rusko, arabské krajiny, veľké mestá. 

C( Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne, nadmerná hustota zaľudnenia 

určitých oblastí, boom priemyselnej výroby ( ázijské tigre), hrozby tajfúnov, zemetrasení a povodní, 

kultúra a umenie Ázie, kultúrne pamiatky- Tádţ Mahál, Veľký čínsky múr a i.  

 

Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 

VII.ročník: 

 

Prierezová téma Ciele a kľúčové kompetencie Tematický celok  

Tvorba projektu - naučiť ţiakov komunikovať,  argumentovať, 

pouţívať informácie a pracovať s nimi, riešiť 

Poloha Afriky – vytvorenie 



a prezentačné zručnosti problémy, pracovať v skupine, prezentovať 

svoju prácu aj prácu skupiny  

mentálnej mapy. 

Prírodné pomery Afriky – 

rastlinstvo a ţivočíšstvo, 

endemické druhy. 

Obyvateľstvo v Afrike – 

Berberi, africké kmene. 

Mestá a ţivot v nich. 

Zaujímavosti Afriky. 

Poloha Ázie – vytvorenie 

mentálnej mapy. 

Vodstvo Azie – Kaspické 

more, Aralské jazero. 

Rastlinstvo a ţivočíšstvo Ázie 

- národné parky. 

Obyvateľstvo Ázie  

Vyspelé kultúry. 

Mestá Ázie. 

Zaujímavosti Ázie. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- rozvíjať ľudský potenciál ţiakov, poskytovať 

základy pre plnohodnotný a zodpovedný ţivot, 

rozvíjať osobné a sociálne spôsobilosti, ktoré 

spätne podporujú akademický rozvoj 

- rozvíjať u ţiakov sebareflexiu, 

sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru, a s tým 

spojené prevzatie zodpovednosti za svoje 

konanie, osobný ţivot a sebavzdelávanie, naučiť 

ţiakov uplatňovať svoje práva, ale aj 

rešpektovať názory, potreby a práva ostatných,   

pomáhať ţiakom získavať a udrţať si  

osobnostnú integritu,  pestovať kvalitné 

medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti  

potrebné pre ţivot a spoluprácu,  podporovať 

svojím obsahom prevenciu sociálno-

patologických javov v škole 

Afrika – kultúra, veda, šport. 

Afrika – spoločenské zvyky 

a tradície. 

Ázia – kultúra, umenie, veda, 

šport, zamestnanie. 

Ázia – spoločenské zvyky. 

Čína,Japonsko 



Environmentálna 

výchova 

- prispieť  k rozvoju osobnosti ţiaka tak, ţe 

v oblasti vedomostí, zručností a schopností 

nadobudne schopnosť chápať, analyzovať 

a hodnotiť  vzťahy medzi človekom a jeho 

ţivotným prostredím  na základe poznania 

zákonov, ktorými sa riadi ţivot na Zemi; poznať 

a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej 

populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych 

oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu  k prostrediu 

Afrika – prírodné pomery 

(ţivotné prostredie). 

Mestá v Afrike – problémy 

veľkomiest. 

Ázia– vodstvo (znečisťovanie 

riek, jazier a morí). 

Ázia – ţivot v mestách a ich 

problémy. 

Multikultúrna výchova - výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané 

na rozvoj poznania rozličných tradičných aj 

nových kultúr a subkultúr, akceptácia kultúrnej 

rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj 

tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a 

konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti - -   –  

- ţiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, 

históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, 

rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné  

Afrika – obyvateľstvo. 

Mestá v Afrike a Ázií – 

kultúrna rôznorodosť, 

multikultúrne mestá. 

Ázia – obyvateľstvo. 

 

Prierezové témy  sú prepojené s inými predmetmi – medzipredmetové vzťahy s predmetmi: 

dejepis, občianska výchova, slovenský jazyk-literatúra, biológia. 

 

 Kľúčové  kompetencie: 

 

 identifikovať a správne pouţívať základné geografické frázy, opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť 

geografické javy pozorované vo svojom okolí, prírode, 

 správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej téme, vedieť vyuţiť informačné a 

komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, 

 zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať a 

prezentovať jednoduchý projekt, 

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, 

vzájomne si pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej práce, 

sebakriticky sa hodnotiť, svoje výsledky, objektívne zhodnotiť prácu spoluţiakov, 

 pouţívať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodrţiavať pravidlá 

bezpečnosti a ochrany zdravia, aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických 

podmienkach. 

 



Štruktúra kompetencií – spôsobilostí rozvíjaných vyučovaním 
predmetu: 
 

a) Kompetencie kognitívne – poznávacie 

 Formulovať a riešiť problémy, pouţívať stratégie riešenia 

 Uplatňovať kritické myslenie 

 Nájsť si vlastný štýl učenia a vedieť sa učiť v skupine 

 Myslieť tvorivo a uplatňovať jeho výsledky 

 

b) Kompetencie na riešenie problémov 
 Vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo pomocou jednoduchších 

javov 

 Zrealizovať jednoduchý experiment podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý 

experiment, ktorý simuluje určitý jav, alebo dáva odpoveď na určitú otázku. 

 

c) Kompetencie komunikačné 

 Tvoriť, prijímať a spracovať informácie 

 Vyhľadať informácie 

 Formulovať svoj názor a argumentovať 
 

d) Kompetencie interpersonálne 
 Akceptovať skupinové rozhodnutia 

 Kooperovať v skupine 

 Tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín 

 Diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme 

 

e) Kompetencie intrapersonálne 

 Ovládať svoje správanie 

 Vytvárať si vlastný hodnotový systém 
 

f) Kompetencie pracovné 

 Manuálne zručnosti pri príprave pomôcok a experimentov  

 dodrţiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia 
 

- pri kompetenciách treba dodržiavať určené kompetencie pri danom predmete v zmysle ŠVP 

 

 

 

 

 

 

 



4. Požiadavky na výstup: 

 

TEMATICKÝ  

CELOK 

OBSAHOVÝ 

ŠTANDARD 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

Úvodná hodina Plán práce, aktivity, spôsob  

hodnotenia, oboznámenie s  

projektmi 

Osvojiť si systém a organizáciu  

vyučovacieho procesu 

Planéta Zem  

Obyvateľstvo 

Rozmiestnenie, hustota  

obyvateľstva 

Rasové a národnostné  

zloţenie Náboţenstvá, 

kultúry 

Prví ľudia na Zemi, rast počtu  

obyvateľov, spoznať problémy ľudí 

vo  

veľkomestách. 

charakterizovať rasy a národy, 

dôsledky miešania rás 

Vysvetliť vplyv náboţenstva na 

problémy vo svete, vznik konfliktov, 

ich príčiny 

Afrika Poloha, zobrazenie na mape 

Členitosť pobreţia 

Povrch 

Podnebie, podnebné pásma 

Vodstvo 

Rastlinstvo a ţivočíšstvo 

Obyvateľstvo a sídla 

Hospodárstvo 

Oblasti a štáty Afriky 

Severná Afrika 

Stredná Afrika 

Juţná Afrika 

určiť polohu Afriky z rôznych 

hľadísk, 

práca s mapou – zemepisné 

súradnice, rovník, obratníky,  

rovnobeţky, poludníky, nultý 

poludník  

oceány, moria, prielivy, prieplavy,  

poloostrovy a ostrovy 

vysvetliť činnosť vnútorných síl pri  

formovaní povrchových celkov, 

vznik Sahary 

opísať vplyv vetrov, morských 

prúdov  

a nadmorskej výšky na podnebie, 

vysvetliť prúdenie pasátov 

spoznať veľtoky Afriky, prírodné 

krásy  



– vodopády, jazerá 

vysvetliť pásmovitosť, jej príčiny a 

dôsledky, ochrana prírody - národné 

parky 

opísať ţivot obyvateľov v rozličných  

častiach, spoznať globálne problémy  

obyvateľov – hlad, choroby,  

náboţenské a kultúrne 

spolunaţívanie 

opísať hospodárstvo svetadielu, jeho  

zameranie, spoznať najvyspelejšie  

hosp. krajiny a rekreačné strediská 

rozdelenie na 3 oblasti, najväčšie 

štáty,  

zaujímavé miesta- africké naj... 

charakterizovať oblasti z hľadiska  

prírodného, kultúrneho, spoznať 

veľké  

mestá, zameranie hospodárstva,  

problémy obyvateľov v oblastiach, 

NP  

a pamiatky UNESCO 

 

ÁZIA Poloha  

Členitosť pobreţia 

Povrch 

Podnebie, podnebné pásma 

Vodstvo, rastlinstvo a  

ţivočíšstvo 

Obyvateľstvo a sídla 

Hospodárstvo 

Oblasti a štáty Ázie 

okrajové body, oceány, moria,  

poloostrovy a ostrovy 

vysvetliť, ako vznikli pohoria na  

príklade Himalájí, vznik sopiek  

a zemetrasenia, najväčšie níţiny 

určiť oblasti jednotlivých 

podnebných pásiem a ich 

charakteristické znaky, 

opísať, ktoré faktory najviac 

ovplyvňujú podnebie Ázie, 



Juhozápadná Ázia 

India 

Juţná Ázia – ďalšie štáty 

Juhovýchodná Ázia 

Čína a Japonsko 

Východná Ázia – ďalšie  

štáty 

Severná Ázia 

Stredná Ázia 

Ázijské naj…. zaujímavosti, 

rekordy 

charakterizovať rieky, jazerá oblastí, 

podľa mapy ku kaţdému 

podnebnému pásmu priradiť 

rastlinné pásma a opísať  

ho podľa typických znakov,  

najľudnatejšie štáty sveta, staré  

civilizácie, spôsob ţivota, 

veľkomestá a ich problémy 

svetadiel bohatý na nerastné 

suroviny,  

zameranie hospodárstva, doprava,  

rekreačné strediská a kultúrne 

pamiatky 

vymenovať oblasti, naj štáty a ich  

hlavné mestá, 

charakterizovať štáty z jedn. hľadísk 

opísať spôsob ţivota v jednotlivých  

krajinách, vymenovať problémy 

krajín spoznávať prírodné a kultúrne 

pamiatky oblastí a štátov 

na základe projektov vybrať 

Moderné vzdelávanie pre 

vedomostnú spoločnosť / Projekt je 

spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

http://elearnvpp.zskomnam.edu.sk 

zaujímavosti, rekordy 

najzaujímavejšie miesta v Ázii 

Záverečné  

zhrnutie 

Záverečné zhodnotenie,  

opakovanie 

opísať, čo vás zaujalo v Afrike a Ázii 

   

5. Metódy a formy vyučovania: 

 

Pri vyučovaní je potrebné maximálne vystaviť ţiaka cieľovému jazyku zo strany učiteľa a 

výukových materiálov (CD, DVD, multimediálnych programov a pod.)  



Pomocou správne zvolených metód vytvárame atmosféru, v ktorej sa dieťa môţe učiť s radosťou 

bez strachu a stresu, vyuţívame a motivujeme chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzenú 

zvedavosť, zohľadňujeme potreby dieťaťa a hlavne umoţňujeme mu učiť sa za pomoci všetkých 

zmyslov. .  

Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí 

ţiakov a materiálneho vybavenia.  

1. Motivačné metódy:  

motivačné rozprávanie ( pribliţovanie obsahu učenia),  

motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov),  

motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukáţky).  

2. Expozičné metódy:  

rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie),  

vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva),  

rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, 

konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie 

javov, rozhodovanie),  

beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom),  

demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov),  

3. Problémové metódy:  

heuristická metóda (učenie sa riešením problémov zaloţenom na vymedzení a rozbore 

problému, tvorbe a výberu moţných riešení a vlastnom riešení)  

projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej 

riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).  

4. Práca s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa 

z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, vyuţívanie podstatných informácií),  

 

5. Samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a 

experimentovanie  

(samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie).  

6. Aktivizujúce metódy:  

diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom 

riešenia daného problému),  

didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti),  

kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania zaloţená na vzájomnej závislosti 

členov heterogénnej skupiny).  



7. Fixačné metódy:.  

metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s vyuţitím 

učebnice a inej literatúry, domáce úlohy).  

 

Organizačné formy:  

 

Základná organizačná forma Ostatné organizačné  formy 

 

vyučovacia hodina 

 

Typy vyučovacej hodiny: 

 

1. základného typu, 

2. motivačného typu, 

3. expozičného typu, 

4. fixačného typu, 

5. aplikačného typu, 

6. diagnostického typu 

7. projektové typu 

 

 

 

 

predmetová olympiáda 

vedomostné súťaže a kvízy 

cvičenie v prírode, 

školské  turistické súťaže 

praktické aktivity  

exkurzie 

turistické vychádzky,  

vychádzky 

ochrana človeka a prírody  

terénne pozorovania 

školský výlet 

 

volí učiteľ podľa podmienok školy 

a regionálnych moţností, pričom dbá na 

dodrţiavanie zásad bezpečnosti a ochrany 

zdravia ţiakov 

 

 

Stratégie vyučovania: 

 

Stratégiou vyučovania geografie bude pouţívanie metód a foriem vyučovania, ktoré podporujú 

a vytvárajú bádateľský prístup  k získavaniu nových poznatkov – učiť sa z prostriedkov a procesov 

prírodného sveta cez priame pozorovanie a experimenty. Tvorivý prístup k práci vedie ţiakov 

k schopnosti z pozorovaní vyvodiť závery a navrhovať k nim riešenia. 



Základnou metódou vyučovania bude  práca s mapami rôznych mierok, glóbusom,  encyklopédiami , 

internetom, odbornou literatúrou. Ţiaci budú vytvárať ústne a písomné správy o pozorovaní a pracovať 

v skupinách. Predmet bude  vyuţívať  formy skupinovej práce, ktoré podporujú rozvoj tvorivosti, 

 pouţitie IKT  k vyhľadávaniu informácií a tvorba vlastných projektov. 

 

 

6. Učebné zdroje  

1. Učebnica: Geografia pre 7. Ročník základných škôl doc. RNDr. L. Tolmáči, RNDr. D. Gurňák, 

PHD., RNDr. F. Kriţan, PhD., RNDr. T. Tolmáčiová, PhD., a atlasy: geografický zošit pre 7. ročník, 

Školský zemepisný atlas, Zemepisný atlas sveta, 

 2. Encyklopédie a odborné časopisy : National geographic, GEO, Ľudia a Zem,             Historická 

revue, 

3. DVD filmy a CD výučbové programy: podľa priebeţnej ponuky, internet: internetové geografické 

portály, interaktívne testy. 

 4.  mapy rôzneho typu, digitálna mapa na internete, pohľadnice. 

 

 

 

 

7. Hodnotenie: 

 

Pri hodnotení Dodrţiavať zásady podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov 

základnej školy. 

Ţiak bude hodnotený priebeţne i sumárne na konci jednotlivých polrokov. Hodnotenie práce 

ţiaka bude pozostávať :  

 z ústnych odpovedí z písomných odpovedí  

 ţiak bude skúšaný písomnou formou- testom, riešením problémových úloh  

 z tvorby a prezentácie referátov a prezentácií v PowerPointe  

 samostatnej práce na hodinách, aktivity pri plnení úloh  

 vytvorenia pracovného listu pri opakovaní   

 písomné úlohy budú hodnotené známkou, ostatné slovne i známkou  

 

U ţiakov rozvíjame správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom.  

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským 

vzdelávacím programom.  



Hodnotíme:  

 

- komunikačné zručnosti  

- jazykové schopnosti  

- manuálne zručnosti a ich vyuţitie  

- umelecké a psychomotorické schopnosti  

- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia 

Pri klasifikácii v prípade písomného skúšania ţiakov pouţívame túto 5-stupňovú klasifikačnú škálu:  

100% - 90%  -  1 

              89% - 75%  -  2 

              74% - 50%  -  3 

              49% - 30%  -  4 

              29% -   0%  -   5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Názov predmetu Geografia 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Časový rozsah výučby 1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín ročne 

Ročník ôsmy 

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre II. stupeň základných škôl 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺţka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučoací jazyk slovenský 

Vypracoval Mgr. Artúr Farkaš 

Školský rok 2013/2014 

 
 
 
 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  

 

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevaţne priestorový a integrujúci 

charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie ţiak správne skombinovať, a 

tak porozumieť, interpretovať a prakticky vyuţívať danosti krajiny.  

Regionálna geografia Európy tvorí základ vyučovania geografie v 8. ročníku. Pre ţiakov je 

prijateľným spôsobom podané ako získať veľa zaujímavých informácií o štátoch tohto svetadielu 

a pritom sa o nich naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v 

jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych príkladov ţiaci získajú informácie, 

naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich.  

Prostredníctvom geografie ţiaci získavajú schopnosť rozpoznať a pochopiť význam tolerancie a 

úcty k iným národom, dôleţitosť poznania a ochrany prírodnej a kultúrnej krajiny, kladný postoj k 

svojmu okoliu a k sebe samému.  

Nezanedbateľnou súčasťou kompetencií, ktoré geografia buduje sú analýzy premien krajiny v 

čase a priestore. Ich cieľom je poznať zákonitosti vývoja krajiny a moţnosti tvorby prognóz pri jej 

ďalšom vyuţívaní, ochrane a zveľaďovaní.  
 

 

 



2. Ciele učebného predmetu  

 

Ciele geografie v 8. ročníku:  

získať základné vedomosti o Európe, geografických charakteristikách  svetadiela,  

rozvíjať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné 

vzťahy a vysvetľovať ich,  

prejavovať záujem o spôsob ţivota ľudí v rôznych štátoch,  

rozvíjať kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci ţiakov spracúvaním referátov. 

Ţiaci samostatne s pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie o krajine.  

kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných 

regiónoch. Geografia učí váţiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej 

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

vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas, mapy na 

internete, orientovať sa na mape podľa súradníc,  

oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich váţiť si a chrániť,  

získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať, 

vypracovať referát a odprezentovať ho,  

 diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych,  

získavať údaje zo zdrojov, vyuţiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy 

funkčnej gramotnosti:  

čitateľská gramotnosť – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť 

ich, vyuţívať, prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých textov – grafov, diagramov máp, 

tabuliek, štatistických údajov,  

vizuálna gramotnosť - čítanie obrázkov,  

prírodovedná gramotnosť - vysvetľovanie vzniku a procesu prírodných dejov v jednotlivých 

oblastiach Európy,  

kultúrna gramotnosť- získavanie informácií o rôznych kultúrach  a jej hodnotenie,  

matematická gramotnosť - je spojená najmä so štatistikou, vyjadrením údajov humánnej 

geografie,  

mediálna gramotnosť sa rozvíja u ţiakov najmä v častiach regionálnej geografie pri  

hodnotení vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou.  

 

 

 

 

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií tým, že vedie žiakov k:  

 

získavaniu nových kompetencií  

opakovaniu si naučených vedomostí  

vyuţívaniu vedomostí z iných predmetov  

hodnoteniu svojich pokrokov  

spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách  

socializácií detí  

vyuţívaniu naučených vedomostí z iných predmetov  

učeniu sa samostatnosti pri učení  

vzbudiť záujem o jazyk a kultúru  

lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia  

prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, sociálnych a 

kognitívnych schopností  



naučiť ţiakov rozmýšľať o učení sa geografiu a viesť ich k vyuţívaniu vlastného jazykového 

portfólia ako nástroja sebahodnotenia  

viesť ţiakov k samostatnosti v štúdiu tým, ţe ţiak má dostatok priestoru pre intenzívnu a 

tvorivú prácu so zmysluplným vyuţívaním IKT 

 

3. Obsah učebného predmetu  

 

Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umoţňuje, sú interpretované cez regióny. 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, čiţe 

sú dominantné. Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém podnieti na 

kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov. 

Základné otázky geografie sú: Čím je to zaujímavé? Kde to je? Ako to vyzerá? Ako to vzniklo?  

Ako tam ţijú ľudia?  

 

Obsahom predmetu Geografia v 8. ročníku je:  
Európa náš   svetadiel  

Starý svet? – projekt o Európe, EÚ 

Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem  

Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so 

Slovenskom (miestnou krajinou)  

Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne  

 
Téma  Tematický celok  Všeobecné fyzicko 

geografické a 

humánnogeografické 

javy  

Konkrétne príklady 

geografických javov v 

regiónoch  

Európa náš svetadiel  

Starý svet? – projekt  

o Európe, EÚ  

Základné informácie o 

regióne v kontexte 

planéty Zem  

Poloha, zobrazenie 

Európy na mapách – 

Európa na severnej 

pologuli  

Práca s mapou – 

zemepisné súradnice, 

obratník Raka, 

rovnobeţky, poludníky, 

nultý poludník, časové 

pásma  

Škandinávsky polostrov, 

Pyrenejský polostrov, 

Apeninský polostrov, 

Jutský polostrov, 

Balkánsky polostrov, 

Britské ostrovy, Island, 

Sicília, Korzika, 

Sardínia, Kréta, 

Stredozemné more, 

Severné more, Čierne 

more, Baltské more, 

Lamanšský prieliv, 

Gibraltársky prieliv, 

Atlantický oceán.  



Objavovanie 

prírodných a človekom 

vytvorených osobitostí 

regiónu a ich 

porovnanie so 

Slovenskom (miestnou 

krajinou)  

Členenie Európy na časti 

– juţná, juhovýchodná, 

východná, severná, 

stredná, západná  

Povrch – vodstvo v 

Európe, hlavné európske 

rozvodie, rieky, jazerá, 

vodné nádrţe  

Podnebie – klimatické 

diagramy z rôznych častí 

Európy  

Obyvateľstvo Európy, 

náboţenstvá  

Štáty podľa regiónov 

Európy a ich veľké mestá  

Hospodárstvo Európy 

(stručne)  

Cestovanie po 

prírodných krásach 

stredomorská oblasť, 

alpská oblasť, 

škandinávska oblasť, 

stredná Európa, 

významné mestá  

Rôznosť podnebia v 

závislosti od podnebných 

činiteľov  

klimatické diagramy  

(otázka starnutia 

populácie, 

prisťahovalectvo)  

Európska únia  

Alpy, Pyreneje, Karpaty, 

Apeniny, Škandinávske 

vrchy, níţiny a kotliny  

Panónska panva, Alpy, 

Pyreneje, Karpaty, 

Škandinávske vrchy, 

Ural, Mont Blanc, Etna, 

Vezuv, 

Východoeurópska níţina.  

EnvironmentálneExhaláty, smog,               súvislosti 

spestrenéekologizácia                                                        

zaujímavosťamipriemyselnej výroby 

o regióneVplyv dopravy na  

                                 ţivotné prostredie 

Prírodné a kultúrne  

zaujímavosti 

Tradície demokracie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Vzdelávacie štandardy a prierezové témy   

Tematický  

Celok  

Obsahový štandard  Výkonový štandard  Prierezové 

témy  

 

III.  

Ázia  

Poloha a pobreţie  

Povrch  

Zaujímavosti Európy 

Alpy 

Podnebie, podnebné pásma,  

Vodstvo- rieky  

Vodstvo - jazerá  

Prezentácie  

Rastlinstvo a ţivočíšstvo,  

pôdy  

Vyuţívanie prírody 

 človekom  

Obyvateľstvo a sídla  

Najvýznamnejšie sídla  

Opakovanie  

Test  

Hospodárstvo- vývoj 

poľnohospodárstvo  

Hospodárstvo- priemysel, 

školstvo, zdravotníctvo a CR   

Juţná Európa 

Juhovýchodná Európa  

Ţiak:  

-vie na mape určiť polohu Európy vo vzťah k 

iným svetadielom,  

-pozná cestovateľov, ktorí skúmali iné oblasti 

-vie vysvetliť, ako vznikli pohoria na príkladoch 

podľa tematických máp, obrázkov, fotografií – 

Alpy, Karpaty 

-vie poukázať na rôznorodosť podnebia a ich 

charakteristické znaky,  

opísať, ktoré faktory najviac ovplyvňujú 

podnebie Európy,  

-vie ukázať jednotlivé rieky, jazerá  

-vie vysvetliť rozdiely vo vodnatosti riek  

-vie vysvetliť vznik pásiem a stupňov  

-opíše faktory ktoré ovplyvňujú vznik 

rastlinstva a ţivočíšstva  

- vie priradiť k podnebnému pásmu rastlinné 

stupne 

-vie charakterizovať skupiny obyvateľov podľa 

národnosti 

-pozná európske náboţenstvá 

-pozná hlavné mestá veľkých štátov,  

-vie vymenovať najdôleţitejšie 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV, 

 TPPZ,  

OSR,  

OŢZ,  

MEDV, 

 MULTV, 

 REGV  

 



Východná Európa 

Severná Európa  

Stredná Európa  

Západná Európa  

Zaujímavosti prírody Európy 

Kultúrne pamiatky  

UNESCO  

Prezentácie žiakov  

poľnohospodárske plodiny  

-pozná lokality pestovania plodín a chovu 

zvierat  

-pozná svetové značky výrobcov automobilov, 

elektroniky  

-ovláda miesta výskytu ner. surovín – ropa, 

zem. plyn, uhlie 

-vie ukázať na mape najstaršie mestá  

-vie zhodnotiť problémy so stárnutím 

a poklesom populácie,  

-pozná ekologické problémy  

-vie lokalizovať jednotlivé štáty  

-rozozná rozdiely v jednotlivých kultúrach  

-vie charakterizovať históriu a hospodárstvo 

krajín  

-vie lokalizovať región  

-pozná spôsob ţivota v polárnej oblasti a v 

oblasti Stredozemného mora 

-pozná ekologické problémy Severného mora  

-chápe význam ochrany prírody  

-chápe dôvody ochrany kultúrnych hodnôt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi:  

 

 

 
Prierezová téma Ciele a kľúčové kompetencie 
Tvorba projektu a 

prezentačné 

zručnosti 

- naučiť ţiakov komunikovať, argumentovať, pouţívať informácie a pracovať s nimi, 

riešiť problémy, pracovať v skupine, prezentovať svoju prácu aj prácu skupiny 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 
Rozvíjať ľudský potenciál ţiakov, poskytovať základy pre plnohodnotný a zodpovedný 

ţivot, rozvíjať osobné a sociálne spôsobilosti, ktoré spätne podporujú akademický 

rozvoj  

- rozvíjať u ţiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru, a s tým spojené 

prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný ţivot a sebavzdelávanie, naučiť 

ţiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, 

pomáhať ţiakom získavať a udrţať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné 

medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre ţivot a spoluprácu, 

podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole 
Environmentálna 

výchova 
- prispieť k rozvoju osobnosti ţiaka tak, ţe v oblasti vedomostí, zručností a schopností 

nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho 

ţivotným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi ţivot na Zemi; 

poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v 

rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi 

problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu 
Mediálna Mnoţstvo informácií sa dnes dostáva ku ţiakom cez Internet. Nie kaţdý ţiak dokáţe 

obsah stránok selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať u 

ţiakov mediálnu kompetenciu, ktorá by umoţnila ţiakom osvojiť si stratégie 

kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne vyuţívať 

médiá a ich produkty – zdroj informácií 
Multikultúrna 

 

 

 

 

 

 

 

Prepojenie s inými 

predmetmi 

Poukázať a vysvetliť ţiakom, ţe ľudí neposudzujeme podľa vonkajšieho vzhľadu 

príslušnosťou k inej rase.  

Poukázať na toleranciu a rešpektovanie iných kultúr, náboţenstiev, tradícií, jazyka, 

spôsobu ţivota, mentality a ľudských výtvorov.  

Upozorniť na vyuţívanie výsledkov vedy a výskumov z hľadiska časového 

i priestorového 

 na Zemi. 

 

 

Informatická výchova, biológia, chémia, výtvarný výchova, občianska výchova 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Stratégie - Metódy a formy práce  

 

 

Pri vyučovaní je potrebné maximálne vystaviť ţiaka cieľovému jazyku zo strany učiteľa a 

výukových materiálov (CD, DVD, multimediálnych programov a pod.)  

Pomocou správne zvolených metód vytvárame atmosféru, v ktorej sa dieťa môţe učiť s radosťou 

bez strachu a stresu, vyuţívame a motivujeme chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzenú 

zvedavosť, zohľadňujeme potreby dieťaťa a hlavne umoţňujeme mu učiť sa za pomoci všetkých 

zmyslov. .  

Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí 

ţiakov a materiálneho vybavenia.  

1. Motivačné metódy:  

motivačné rozprávanie ( pribliţovanie obsahu učenia),  

motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov),  

motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukáţky).  

2. Expozičné metódy:  

rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie),  

vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva),  

rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, 

konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie,hodnotenie 

javov, rozhodovanie),  

beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom),  

demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov),  

3. Problémové metódy:  

heuristická metóda (učenie sa riešením problémov zaloţenom na vymedzení a rozbore 

problému, tvorbe a výberu moţných riešení a vlastnom riešení)  

projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej 

riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).  

4. Práca s knihou a textom(čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z 

textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, vyuţívanie podstatných informácií),  

 
5. Samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a 

experimentovanie  

(samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie).  

6. Aktivizujúce metódy:  

diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom 

riešenia daného problému),  

didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti),  



kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania zaloţená na vzájomnej závislosti 

členov heterogénnej skupiny).  

7. Fixačné metódy:.  

metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s vyuţitím 

učebnice a inej literatúry, domáce úlohy).  

 

Organizačné formy: vyučovacia hodina (základného, motivačného, expozičného, fixačného, 

aplikačného, diagnostického typu).  

 

6. Učebné zdroje  

 

 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov využívame nasledovné učebné zdroje:  

 RNDr. Magda Zaťková a kol.: Geografia 6.ročník, 1. a 2. časť  

 Kol. 2005. Školský atlas svet.  

 Kol. 2001. Zemepisný atlas sveta 

 multimediálne CD ROM  

 pracovné listy,  

 internet,  

 časopisy, obrazový demonštračný materiál  

 populárno-náučná literatúra 

 

 

 

 

 

 

 



7. Hodnotenie predmetu  

 

 

Predmet geografia v 8. ročníku klasifikujeme. Prebieha v súlade s príslušným metodickým 

pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej školy v sekcii Školský 

vzdelávací program. Pri hodnotení a klasifikovaní ţiakov so špecifickými potrebami 

dodrţiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov so špecifickými potrebami.  

Ţiak bude hodnotený priebeţne i sumárne na konci jednotlivých polrokov. Hodnotenie práce 

ţiaka bude pozostávať :  

 z ústnych odpovedí ( ţiak bude ústne odpovedať minimálne 2x v danom štvrťroku )  

 z písomných odpovedí ( ţiak bude skúšaný písomnou formou- testom, riešením 

problémových úloh minimálne 1x za polrok)  

 z tvorby a prezentácie referátov a prezentácií v PowerPointe (ţiak môţe mať i viac 

prezentácií, ale do klasifikácie sa započítajú 2 v danom roku)  

 samostatnej práce na hodinách, aktivity pri plnení úloh  

 vytvorenia pracovného listu pri opakovaní ( ţiak môţe vytvoriť jeden pracovný list za rok)  

 písomné úlohy budú hodnotené známkou, ostatné slovne i známkou  

 

U ţiakov rozvíjame správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom.  

 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským 

vzdelávacím programom.  

Hodnotíme a klasifikujeme:  

- komunikačné zručnosti  

- jazykové schopnosti  

- manuálne zručnosti a ich vyuţitie  

- umelecké a psychomotorické schopnosti  

- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia 
Pri klasifikácii v prípade písomného skúšania ţiakov pouţívame túto 5-stupňovú klasifikačnú škálu: 

100- 90 % .... 1 

89 - 75 % .... 2 

74 - 50 % .... 3 

49 - 25 % .... 4 

24 - 0 % .... 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Názov predmetu Geografia 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Časový rozsah výučby 1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín ročne 

Ročník deviaty 

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre II. stupeň základných škôl 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺţka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučoací jazyk slovenský 

Vypracoval Mgr. Artúr Farkaš 

Školský rok 2013/2014 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  

 

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevaţne priestorový a integrujúci 

charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie ţiak správne skombinovať, a 

tak porozumieť, interpretovať a prakticky vyuţívať danosti krajiny.  

Regionálna geografia Slovenska tvorí základ vyučovania geografie v 9. ročníku. Pre ţiakov je 

prijateľným spôsobom podané ako získať veľa zaujímavých informácií o štáte, v ktorom ţijú a 

pritom sa o ňom naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov, ale 

prostredníctvom konkrétnych príkladov ţiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, 

triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich.  

Prostredníctvom geografie ţiaci získavajú schopnosť rozpoznať a pochopiť význam tolerancie a 

úcty k iným národnostiam, dôleţitosť poznania a ochrany prírodnej a kultúrnej krajiny, kladný 

postoj k svojmu okoliu a k sebe samému.  

Nezanedbateľnou súčasťou kompetencií, ktoré geografia buduje sú analýzy premien krajiny v 

čase a priestore. Ich cieľom je poznať zákonitosti vývoja krajiny a moţnosti tvorby prognóz pri jej 

ďalšom vyuţívaní, ochrane a zveľaďovaní.  
 

 

4. Ciele učebného predmetu  

 

Ciele geografie v 9. ročníku:  

získať základné vedomosti o Slovensku, geografických charakteristikách štátu,  

rozvíjať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné 

vzťahy a vysvetľovať ich,  

prejavovať záujem o spôsob ţivota ľudí v rôznych regiónoch,  

rozvíjať kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci ţiakov spracúvaním referátov. 

Ţiaci samostatne s pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie o krajine.  

kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr vo vybraných 

regiónoch. Geografia učí váţiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej 

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

vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas, mapy na 

internete, orientovať sa na mape podľa súradníc,  

oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich váţiť si a chrániť,  

získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť, vyhodnocovať, 

vypracovať referát a odprezentovať ho,  

 diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych,  

získavať údaje zo zdrojov, vyuţiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé druhy 

funkčnej gramotnosti:  

čitateľská gramotnosť – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť 

ich, vyuţívať, prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých textov – grafov, diagramov máp, 

tabuliek, štatistických údajov,  

vizuálna gramotnosť - čítanie obrázkov,  

prírodovedná gramotnosť - vysvetľovanie vzniku a procesu prírodných dejov v jednotlivých 

oblastiach ,  

kultúrna gramotnosť- získavanie informácií o rôznych kultúrach  a jej hodnotenie,  



matematická gramotnosť - je spojená najmä so štatistikou, vyjadrením údajov humánnej 

geografie,  

mediálna gramotnosť sa rozvíja u ţiakov najmä v častiach regionálnej geografie pri  

hodnotení vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou.  

 

 

 

 

 

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií tým, že vedie žiakov k:  

 

získavaniu nových kompetencií  

opakovaniu si naučených vedomostí  

vyuţívaniu vedomostí z iných predmetov  

hodnoteniu svojich pokrokov  

spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách  

socializácií detí  

vyuţívaniu naučených vedomostí z iných predmetov  

učeniu sa samostatnosti pri učení  

vzbudiť záujem o jazyk a kultúru  

lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia  

prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, sociálnych a 

kognitívnych schopností  

naučiť ţiakov rozmýšľať o učení sa geografiu a viesť ich k vyuţívaniu vlastného jazykového 

portfólia ako nástroja sebahodnotenia  

viesť ţiakov k samostatnosti v štúdiu tým, ţe ţiak má dostatok priestoru pre intenzívnu a 

tvorivú prácu so zmysluplným vyuţívaním IKT 

 

3. Obsah učebného predmetu  

 

Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umoţňuje, sú interpretované cez regióny. 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, čiţe 

sú dominantné. Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém podnieti na 

kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov. 
Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných a kultúrnych a i. charakteristík, moţností 

rozvoja, poznať miestny región, moţnosti jeho rozvoja, byť schopný prispieť k rozvoju miestneho 

regiónu. 
Základné otázky geografie sú: Čím je to zaujímavé? Kde to je? Ako to vyzerá? Ako to vzniklo?  

Ako tam ţijú ľudia?  

 
Obsah učiva v 9. ročníku  sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Slovenska (nadväzuje na základy 

geografických poznatkov z vlastivedy).  

V úvode ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré napomáhajú porozumieť vybranej problematike.  

 

Obsahom  predmetu Geografia v 9. ročníku je: 
Geografia v bežnom živote 

Slovensko naša vlasť– projekt o Slovensku, EÚ 

Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem  

Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so 

Slovenskom (miestnou krajinou)  



Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne  

 

 

 

 

 
Téma  Tematický celok  Všeobecné fyzicko 

geografické a 

humánnogeografické 

javy  

Konkrétne príklady 

geografických javov v 

regiónoch  

Geografia v bežnom 

živote 

Mapy. Geografické 

súradnice na mapách, 

číselná mierka mapy 

GPS v praxi 

  

Projekt – Slovensko 

naša vlasť 

 Všeobecné fyzicko-

geografické a humánno-

geografické javy 

Konkrétne príklady 

geografických javov v 

regiónoch 

Základné informácie o 

regióne v kontexte 

planéty Zem  

Poloha, zobrazenie 

Slovenska na mapách – 

Slovensko na severnej 

pologuli  

Práca s mapou – 

zemepisné súradnice, 

obratník Raka, 

rovnobeţky, poludníky 

 

Objavovanie 

prírodných a človekom 

vytvorených osobitostí 

regiónu a ich 

porovnanie so 

Slovenskom (miestnou 

krajinou)  

Prírodné krásy, povrch – 

pohoria, níţiny, kotliny, 

jaskyne, rieky, jazerá, 

plesá, vodopády  

Historické udalosti na 

Slovensku, vznik 

Slovenska  

Obyvateľstvo a mestá – 

charakteristika miest  

Hospodárske aktivity na 

Slovensku  

Čím je Slovensko známe 

vo svete. Slovensko ako 

cieľ pre cestovný ruch  

Regióny Slovenska – 

moţnosti rozvoja 

regiónov  

 Vznik pohorí a kotlín 

Vznik plesa 

Tatry, Nízke Tatry, Malé 

Karpaty, Slovenské 

rudohorie, Štiavnické 

vrchy, Slovenský raj, 

Muránska planina, Veľká 

Fatra, Malá Fatra, 

Poľana, Pieniny, 

Vihorlat, Slanské vrchy.  

Podunajská níţina, 

Záhorská níţina, 

Hornonitrianska kotlina, 

Povaţské podolie, 

Ţilinská kotlina, 

Juhoslovenská kotlina, , 

Košická kotlina, 

Východoslovenská níţina  

Environmentálne 

súvislosti 

spestrenézaujímavosťa

mi 

o regióne 

Znečistenie prírody  

Kalamity a prírodné 

hrozby  

Rozdiely medzi regiónmi 

Slovenska  

Historické územia a 

tradície  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Vzdelávacie štandardy a spôsobilosti  

Tematický  

celok  

Obsahový štandard  Výkonový štandard  Spôsobilosti  

 

Poloha 

Slovenska 

 

 

 

Určiť na mape polohu Slovenska 

zemepisnými súradnicami 

 

 

 

Povrchové 

celky 

Pohoria, níţiny, kotliny Na mape ukázať povrchové celky 

Slovenska a charakterizovať ich 

polohu a porovnať nadmorskú výšku 

podľa mapy  

Stručne opísať vznik slovenských 

pohorí  

Charakterizovať rozloţenie níţin a 

kotlín na Slovensku a ich význam pre 

obyvateľstvo.  

 

Premeny 

povrchu 

Slovenska 

Vonkajšie činitele pôsobiace na 

povrch a príklady ich činnosti pri 

tvarovaní zemského povrch 

(pieskové presypy, sprašové 

nánosy, skalné mesto, riečna 

dolina, ľadovcová dolina, pleso, 

meander, mŕtve rameno, 

močariská, jaskyne).  

Opísať a ako pôsobia vonkajšie 

činitele na povrch v jednotlivých 

častiach Slovenska a uviesť ich 

príklady.  

Vysvetliť na príkladoch ako vzniká 

skalné mesto, riečna dolina, 

ľadovcová dolina, sprašové nánosy, 

jaskyne, meandre, mŕtve ramená, 

jazerá a vymenovať príklady.  

 

 



Podnebie Podnebné činitele  

Vplyv podnebných činiteľov na 

povrch Slovenska  

Zmena podnebia s nadmorskou 

výškou a v priebehu roka na 

Slovensku  

Určiť, ktorý činiteľ prevládal v danej 

lokalite a dotvoril zemský povrch 

podľa rôznych obrázkov oblastí 

Slovenska.  

Opísať, ako človek pôsobí na 

tvárnosť povrchu uviesť konkrétne 

príklady.  

Opísať podnebie na Slovensku ako sa 

mení počasie v priebehu jednotlivých 

ročných období, ako sa mení teplota a 

mnoţstvo zráţok (pouţiť diagramy).  

 

Vodstvo Rieky (Morava, Dunaj, Váh, 

Nitra, Hron, Hornád, Torysa, 

Dunajec).  

Jazerá a vodné nádrže (Veľké 

Hincovo pleso, Štrbské pleso, 

Oravská priehrada,  

Zemplínska šírava, Liptovská 

Mara, Gabčíkovo).  

Podzemné vody, minerálne a 

termálne (Ţitný ostrov), kúpele 

(Piešťany, Bardejovské Kúpele, 

Trenčianske Teplice).  

Vodstvo v miestnej krajine.  

Na mape určiť vybrané toky riek, 

jazerá, vodné nádrţe, podzemné 

vody, kúpele, oblasti minerálnych a 

termálnych vôd.  

Charakterizovať význam vodstva na 

Slovensku na vybratých príkladoch.  

Opísať negatívne zásahy do vodstva 

Slovenska.  

Zhodnotiť moţnosti vyuţitia 

podzemných vôd. Vymenovať 

kúpele.  

Zhodnotiť 

súčasný stav 

a navrhnúť 

moţnosti 

zlepšenia vo 

vyuţití a 

zásobovaní 

vodou. 

 

Národné 

parky 

a pamiatky 

zaradené do 

zoznamu 

TANAP, PIENAP, NP Nízke 

Tatry, NP Malá Fatra, NP Veľká 

Fatra, NP Slovenský raj, NP 

Muránska planina, NP Slovenský 

kras, NP Poloniny.  

Vymenovať a ukázať na mape 

národné parky a čím sú 

charakteristické  

Zdôvodniť význam ochrany 

vybratých objektov na Slovensku a 

Predstaviť v 

projekte NP, 

pamiatky 

UNESCO  



UNESCO Jaskyne Slovenského krasu, 

Vlkolínec, Spišský hrad a Spišská 

Kapitula, Bukové lesy Nízkych 

Beskýd, Bardejov, Banská 

Štiavnica a okolie.  

vo svete.  

Porovnať vybrané NP Zeme a 

Slovenska.  

na  

Slovensku 

alebo  

objekty 

miestnej  

krajiny 

Obyvateľstvo 

a sídla 

Sídla: Banská Bystrica, Banská 

Štiavnica, Bardejov, Bratislava, 

Komárno, Košice, Kremnica, 

Levoča, Nitra, Martin, 

Michalovce Piešťany, Poprad, 

Prešov, Prievidza, Trnava, 

Trenčín, Zvolen, Ţilina.  

 

Porovnať povrch a osídlenie. Na 

základe porovnania uviesť, ktoré 

oblasti sú vhodné na osídlenia a ktoré 

nie. Uviesť podmienky pre vznik 

sídla.  

Zdôvodniť nerovnomerné osídlenie 

obyvateľstva na území Slovenska. 

Posúdiť príčiny nerovnomerného 

osídlenia územia.  

Vybrané sídla určiť na mape, 

charakterizovať ich polohu a uviesť 

ich stručnú charakteristiku (zo 

zdrojov).  

 

Aktivity 

človeka 

Hospodárstvo – ťaţba nerastných 

surovín, poľnohospodárstvo, 

priemysel, doprava, sluţby, 

obchod  

Cestovný ruch –  

Strediská letnej a zimnej rekreácie  

Prírodné a kultúrne lokality, 

ľudová kultúra  

Miestna krajina  

Charakterizovať najvýznamnejšie 

hospodárske aktivity človeka na 

Slovensku a odlíšiť ich.  

Ukázať na mape hospodársky 

najvyspelejšie regióny Slovenska.  

Charakterizovať dopravu v 

jednotlivých regiónoch Slovenska.  

Podľa mapy vyznačiť dôleţité oblasti 

pre CR a opísať ich zaujímavé miesta 

Vymenovať 

a určiť na  

mape miesta 

Slovenska, 

ktoré sú 

vhodné na 

rozvoj 

cestovného 



pre CR.  ruchu. 

Opísať  

moţnosti 

rozvoja 

cestovného 

ruchu v 

miestnom 

regióne. 

 

 

 
 

 

Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 

 

 
Prierezová téma Ciele a kľúčové kompetencie 
Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti 
- naučiť ţiakov komunikovať, argumentovať, pouţívať informácie a pracovať s nimi, 

riešiť problémy, pracovať v skupine, prezentovať svoju prácu aj prácu skupiny 
Osobnostný a 

sociálny rozvoj 
Rozvíjať ľudský potenciál ţiakov, poskytovať základy pre plnohodnotný a zodpovedný 

ţivot, rozvíjať osobné a sociálne spôsobilosti, ktoré spätne podporujú akademický 

rozvoj  

- rozvíjať u ţiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru, a s tým spojené 

prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný ţivot a sebavzdelávanie, naučiť 

ţiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, 

pomáhať ţiakom získavať a udrţať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné 

medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre ţivot a spoluprácu, 

podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole 
Environmentálna 

výchova 
- prispieť k rozvoju osobnosti ţiaka tak, ţe v oblasti vedomostí, zručností a schopností 

nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho 

ţivotným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi ţivot na Zemi; 

poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v 

rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi 

problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu 
Mediálna Mnoţstvo informácií sa dnes dostáva ku ţiakom cez Internet. Nie kaţdý ţiak dokáţe 

obsah stránok selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať u 

ţiakov mediálnu kompetenciu, ktorá by umoţnila ţiakom osvojiť si stratégie 

kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne vyuţívať 

médiá a ich produkty – zdroj informácií 
Multikultúrna Poukázať a vysvetliť ţiakom, ţe ľudí neposudzujeme podľa vonkajšieho vzhľadu 

príslušnosťou k inej rase.  

Poukázať na toleranciu a rešpektovanie iných kultúr, náboţenstiev, tradícií, jazyka, 

spôsobu ţivota, mentality a ľudských výtvorov.  

Upozorniť na vyuţívanie výsledkov vedy a výskumov z hľadiska časového 

i priestorového. 



 
 

Medzipremedtové 

vzťaky 

biológia, informatická výchova, výtvarná výchova, literatúra, chémia 

 

5. Stratégie - Metódy a formy práce  

 

 

 

 

Pri vyučovaní je potrebné maximálne vystaviť ţiaka cieľovému jazyku zo strany učiteľa a 

výukových materiálov (CD, DVD, multimediálnych programov a pod.)  

Pomocou správne zvolených metód vytvárame atmosféru, v ktorej sa dieťa môţe učiť s radosťou 

bez strachu a stresu, vyuţívame a motivujeme chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzenú 

zvedavosť, zohľadňujeme potreby dieťaťa a hlavne umoţňujeme mu učiť sa za pomoci všetkých 

zmyslov. .  

Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí 

ţiakov a materiálneho vybavenia.  

1. Motivačné metódy:  

motivačné rozprávanie ( pribliţovanie obsahu učenia),  

motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov),  

motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukáţky).  

2. Expozičné metódy:  

rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie),  

vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva),  

rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, 

konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie,hodnotenie 

javov, rozhodovanie),  

beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom),  

demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov),  

3. Problémové metódy:  

heuristická metóda (učenie sa riešením problémov zaloţenom na vymedzení a rozbore 

problému, tvorbe a výberu moţných riešení a vlastnom riešení)  

projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej 

riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).  

4. Práca s knihou a textom(čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z 

textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, vyuţívanie podstatných informácií),  

 
5. Samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky a 

experimentovanie  

(samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie).  

6. Aktivizujúce metódy:  

diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom 

riešenia daného problému),  

didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti),  



kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania zaloţená na vzájomnej závislosti 

členov heterogénnej skupiny).  

7. Fixačné metódy:.  

metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s vyuţitím 

učebnice a inej literatúry, domáce úlohy).  

 

Organizačné formy: vyučovacia hodina (základného, motivačného, expozičného, fixačného, 

aplikačného, diagnostického typu). 

 

 

 

 

 

 

6. Učebné zdroje  

 

 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov využívame nasledovné učebné zdroje:  

 Tolmáči L. a kol.: Zemepis 8.ročník 

 Kol. 2005. Školský atlas svet.  

 Kol. 2001. Zemepisný atlas sveta 

 multimediálne CD ROM  

 pracovné listy,  

 internet,  

 časopisy, obrazový demonštračný materiál  

 populárno-náučná literatúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



7. Hodnotenie predmetu  

 

 

Predmet geografia v 9. ročníku klasifikujeme. Prebieha v súlade s príslušným metodickým 

pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej školy v sekcii Školský 

vzdelávací program. Pri hodnotení a klasifikovaní ţiakov so špecifickými potrebami 

dodrţiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov so špecifickými potrebami.  

Ţiak bude hodnotený priebeţne i sumárne na konci jednotlivých polrokov. Hodnotenie práce 

ţiaka bude pozostávať :  

 z ústnych odpovedí ( ţiak bude ústne odpovedať minimálne 2x v danom štvrťroku )  

 z písomných odpovedí ( ţiak bude skúšaný písomnou formou- testom, riešením 

problémových úloh minimálne 1x za polrok)  

 z tvorby a prezentácie referátov a prezentácií v PowerPointe (ţiak môţe mať i viac 

prezentácií, ale do klasifikácie sa započítajú 2 v danom roku)  

 samostatnej práce na hodinách, aktivity pri plnení úloh  

 vytvorenia pracovného listu pri opakovaní ( ţiak môţe vytvoriť jeden pracovný list za rok)  

 písomné úlohy budú hodnotené známkou, ostatné slovne i známkou  

 

U ţiakov rozvíjame správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom.  

 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským 

vzdelávacím programom.  

Hodnotíme a klasifikujeme:  

- komunikačné zručnosti  

- jazykové schopnosti  

- manuálne zručnosti a ich vyuţitie  

- umelecké a psychomotorické schopnosti  

- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia 
Pri klasifikácii v prípade písomného skúšania ţiakov pouţívame túto 5-stupňovú klasifikačnú škálu: 

100- 90 % .... 1 

89 - 75 % .... 2 

74 - 50 % .... 3 

49 - 25 % .... 4 

24 - 0 % .... 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


