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Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Odry , Pohořská 8 takto: 

Věc:   Úprava ŠVP pro ZV podle nové verze RVP pro ZV platné od 1.9.2013 

           5.6. Člověk a příroda  – 5.6.4. Zeměpis – úprava očekávaného výstupu v 8. ročníku 

 

Vzdělávací oblast:  ČLOVĚK A PŘÍRODA 

Vyučovací předmět: Zeměpis 

Ročník:  8. 

 

Očekávané výstupy Učivo Poznámka 



- organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z 

dostupných kartografických produktů a elaborátů, z grafů, diagramů, 

statistických a dalších informačních zdrojů 

 

- komunikační geografický a kartografický jazyk – statistická data a jejich 

grafické vyjádření, tabulky; základní informační geografická média a zdroje dat 

 

- posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, 

její rozložení, strukturu, růst, pohyby a dynamiku růstu a pohybů, zhodnotí 

na vybraných příkladech mozaiku multikulturního světa 

 

obyvatelstvo světa 

 

MUV 3, MUV 5 

- posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje 

obecné základní geografické znaky sídel 

- zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství, 

lokalizuje na mapách hlavní světové surovinové a energetické zdroje 

- porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění 

hospodářských aktivit 

 

- globalizační společenské, politické a hospodářské procesy – aktuální 

společenské, sídelní, politické a hospodářské poměry současného světa, sídelní 

systémy, urbanizace, suburbanizace 

- světové hospodářství – sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, 

ukazatelé hospodářského rozvoje a životní úrovně 

 

- porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě 

podobných a odlišných znaků 

- lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické 

změny a politické problémy v konkrétních světových regionech 

- zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, 

mohou nastat a co je příčinou zásadních změn v nich 

- regionální společenské, politické a hospodářské útvary – porovnávací kritéria: 

národní a mnohonárodnostní státy, části států, správní oblasti, kraje, města, 

aglomerace; hlavní a periferní hospodářské oblasti světa; politická, 

bezpečnostní a hospodářská seskupení (integrace) států; geopolitické procesy, 

hlavní světová konfliktní ohniska 

- modelové regiony světa – vybrané modelové přírodní, společenské, politické, 

hospodářské a environmentální problémy, možnosti jejich řešení 

 

MeV 5 

- porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, 

rozlišuje na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin 

- uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a 

prvků, prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů) 

- uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních a 

společenských vlivů na životní prostředí 

- krajina – přírodní a společenské prostředí, typy krajin 

- vztah příroda a společnost – trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady 

ochrany přírody a životního prostředí, chráněná území přírody, globální 

ekologické a environmentální problémy lidstva 

 

EV 3 



- ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu 

- aplikuje v terénu praktické postupy při pozorování, zobrazování a 

hodnocení krajiny 

�uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu v krajině, uplatňuje 

v modelových situacích zásady bezpečného chování a jednání při 

mimořádných událostech 

- cvičení a pozorování v terénu místní krajiny, geografické exkurze – orientační 

body, jevy, pomůcky a přístroje; stanoviště, určování hlavních a vedlejších 

světových stran, pohyb podle mapy a azimutu, odhad vzdáleností a výšek 

objektů v terénu; jednoduché panoramatické náčrtky krajiny, situační plány, 

schematické náčrtky pochodové osy, hodnocení přírodních jevů a ukazatelů 

- ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelní pohromy; opatření, 

chování a jednání při nebezpečí živelních pohrom v modelových situacích 

 

 

 


