
Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: Geografia 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 5. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C DDN 

6. ročník 6.A, 6.B DED, DDN 

7. ročník 7.A, 7.C DED, DDN 

8. ročník 8.A, 8.B, 8.M DED 

9. ročník 9.A, 9.B, 9.M DDN 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 2 2 

6. ročník 1 1 

7. ročník 1 2 

8. ročník 1 2 

9. ročník 1 2 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



 

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO 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 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 iné. 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 UČEBNÉHO PREDMETU GEOGRAFIA  

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, 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 umiestňovania 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. Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek (vrátane kultúrnych 

aspektov). Zhodnotiť 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 aj odborné 

a populárno-vedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie Podporujeme tým potrebu čítania 

u žiakov, správne porozumenie prečítaného, jeho spracovanie a interpretáciu. 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, sociológia, filozofia). 

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, preto prinášame aj väčšie prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou.  

 Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa naučia riadiť 

projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na inventarizáciu predpokladov 

rozvoja regiónov a pod.  

 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.). 

 

OBSAH VZDELÁVANIA  
 

Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umožňuje, 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, 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 tvarom 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 

predpoklad kvalitného reagovania na možné spolupráce. 

Regióny Zeme  

Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných kultúrnych a iných charakteristík, možností 

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

regiónu.  

Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole  

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

rovine a poskytované motivačným spôsobom. Obsah učiva v ročníkoch 6. – 9. sa opiera o 

spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme systémom od najvzdialenejších oblastí po najbližšie 

(nadväzuje na základy ŠVP, Geografia – príloha ISCED 2 © Štátny pedagogický ústav 5 geografických 

poznatkov z vlastivedy). V úvode každého ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré napomáhajú 

porozumieť vybranej problematike. Každý z regiónov je rozdelený na tri vzájomne previazané 

organické súčasti:  

a) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem.  

b) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so 

Slovenskom (miestnou krajinou) 

c) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy geografia 5. roč. 

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

Objavovanie 
Zeme a vesmíru 

Zem ako planéta vo vesmíre. 
Tvar Zeme. Cesty do vesmíru 
a na Mesiac. Vesmír, 
Slnečná sústava, Slnko, 
planéty v Slnečnej sústave, 
Mesiac. Pohyby Zeme - obeh 
Zeme okolo Slnka, rotácia 
Zeme okolo osi. Dôsledky 
pohybov. Svetadiely, 
ostrovy, súostrovia, 
polostrovy, oceány, moria, 
prielivy, prieplavy, zálivy 

-oboznámiť sa s 
atlasom a prácou 
s ním Žiak má:-
poznať názory na 
tvar Zeme-opísať 
tvar Zeme podľa 
glóbusu-vymenovať 
objekty slnečnej 
sústavy (SS)-určiť 
polohu Zeme medzi 
ostatnými telesami 
SS-porovnať 
jednotlivé planéty-
zdôvodňovať  a 
pracovať s 
pojmami- vedieť 
opísať pohyby 
Mesiaca-poznať čas 
obehu M okolo 
Zeme-vedieť 
načrtnúť fázy M-
žiak vie vysvetliť 
príčiny striedania 
dňa a noci a ako to 
súvisí s otáčaním 
Zeme okolo osi-
pozná čas obehu 
Zeme okolo osi-
demonštruje to na 
glóbuse-vysvetliť 
pojmy zemská os, S 
a J pól, naznačiť 
smer osi-opísať 
pohyb Zeme okolo 
Slnka, pomocou 
glóbusu, telúria a 
podľa nákresu-
poznať čas obehu Z 
okolo S-poznať a 
vysvetliť príčiny 
striedania ročných 
období + nákres-
žiak sa vie 
orientovať 
na  mape sveta, vie 
pomenovať a 
ukázať svetadiely, 
oceány....-pozná 

TBZ 

  1. - Úvod do 
geografie 

  2. - Tvar Zeme  

  3.-4 - Naše miesto 
vo vesmíre 

  5.-6 - Mesiac - 
prirodzená 
družica Zeme 

X. 7.-8 - Pohyby Zeme 
- prečo sa 
striedajú deň 
a noc 

  9.-11 - Pohyby Zeme 
- prečo sa 
striedajú 
ročné 
obdobia 

  12.-16 - Povrch Zeme 

XI. 17.-18 - Cesty 
objaviteľov do 
rôznych častí 
sveta. 



rozdiel medzi 
svetadielom a 
kontinentom-vie 
čítať základné 
údaje z mapy-vie 
opísať čo obsahuje 
mapa podľa jej 
legendy-žiak si vie 
pripraviť projekt o 
cestách a ich 
význame pri 
objavovaní sveta a 
vesmíru 

    Mapa a glóbus Glóbus, zemská os, póly, 
svetové strany, zemské 
pologule, rovnobežky, 
poludníky, nultý poludník, 
rovník, 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. Geografická poloha, 
geografické súradnice. 
Orientácia na mape, 
určovanie geografickej 
polohy. 

-pozná definíciu 
glóbusu-žiak vie 
určiť na glóbuse 
zemskú os, S a J 
pól, zemské 
pologule, rovník, 
dôležité 
rovnobežky, nultý 
poludník-žiak vie 
pracovať s 
mapami-vie sa v 
nich orientovať-
určiť svetové strany 
na mape- určiť 
priebeh 
rovnobežiek a 
poludníkov-určiť 
polohu  miesta na 
mape zemepisnými 
súradnicami-čítať 
základné 
informácie z mapy-
žiak pozná rozdiel 
medzi glóbusom a 
mapou a ich 
zobrazeniami-žiak 
pozná rozdiel 
medzi grafickou a 
číselnou mierkou- 
vie čo znamená 
mierka-vie 
odmerať 

TBZ, OZO 

  19.-23 - Čo môžeme 
vidieť na 
glóbuse - 
Glóbus, 
zemská os, 
póly, svetové 
strany, 
zemské 
pologule, 
rovnobežky, 
poludníky, 
určovanie 
geografickej 
polohy ( bez 
stupňov) 

XII. 24.-26 - Čo môžeme 
vidieť na 
mape 

I. 27.-30 - Mapa, 
grafická 
mierka 
(nezavádzať 
číselnú 
mierku) a 
meranie 
vzdialeností 
na mape, 
legenda mapy 
Automapy, 
mapy na 
internete, 



GPS, 
tematické 
mapy 

vzdialenosť na 
mape grafickou 
mierkou-vie 
vysvetliť vznik 
časových pasiem 

  31.-33 - Čas na Zemi, 
časové 
pásma. 

II. 34.-36 - Praktické 
cvičenia - 
určovanie 
geografickej 
polohy, 
mierky mapy, 
určovanie 
časových 
pásiem 

  

  

Ako vytvorila 
príroda 
najkrajšie 
miesta na Zemi 

Stavba Zeme, zemské jadro, 
plášť, zemská kôra, zemské 
platne a ich pohyb, vznik 
pohoria, vznik zemetrasenia, 
sopečná činnosť, zlomy, 
tsunami, kaňony, vodopády, 
jazerá (činnosť vody - riek, 
ľadovca), prítoky, 
delta.     Činnosť vetra. 
Púšte, skalné mestá (činnosť 
vetra).        Dažďové lesy, 
savana, lesy, púšť 
(rastlinstvo, živočíšstvo).  

-žiak vie určiť na 
modeli Zeme jej 
časti-vie porovnať 
povrch Zeme v 
jednotlivých 
častiach, a vie 
pomenovať a 
ukázať na 
mape/glóbuse 
oceány, svetadiely-
vie opísať pohyb 
litosferických 
dosiek a ich 
dôsledky-vie 
vysvetliť vznik 
pohoria-vie určiť na 
mape vybrané 
povrchové celky, 
opísať ich polohu-
žiak pozná názvy 
najvyšších vrcholov 
pohorí + 
zaujímavosti so 
nebezpečenstvách 
vo vysokých 
pohoriach-žiak vie 
opísať pohyb 
zemských platní a 
ich vplyv na 
sopečnú činnosť a 
zemetrasenia-
pozná a vie 

TBZ, OZO, ENV 

  37. - Cesta do hlbín 
Zeme 

  38.-40 - Sopky - okná 
do hlbín 
Zeme, Ohnivé 
miesta na 
Zemi, 
zemetrasenie 

III. 41.-42 - Činnosť vody - 
život rieky, 
kaňony, 
vodopády, 
jazerá 

  43.-44 - Činnosť 
ľadovca - 
plesá, 
morény... 

  45.-46 - Činnosť vetra 
- Skalné 
mestá, 
púšte... 

IV. 47.-48 - Atmosféra 
vzdušný obal 
Zeme 

  49.-50 - Aké bude 
počasie 

  51.-54 - Rozmanité 
krajiny Zeme 



V. 55. - Život vo 
vysokých 
pohoriach 

nakresliť, alebo 
ukázať časti sopky-
najnepokojnejšie 
miesta na Zemi, 
ohnivý oblúk 
(sopečný pás), 
najohrozenejšie 
oblasti -sopečné 
pohoria, ostrovy...-
vie povedať 
príklady živelných 
pohrôm vo svete, 
vie diskutovať o 
možnostiach ako 
im predchádzať 
tsunami, 
zemetrasenia-vie 
vysvetliť ako pôsobí 
voda na zemský 
povrch-vie načrtnúť 
a pomenovať časti 
rieky od prameňa 
po ústie- vie aký 
tvar má riečna 
dolina-žiak vie 
opísať pôsobenie 
ľadovca na zemský 
povrch-pozná 
pohoria, kde sa 
vyskytovalo ale 
stále je zaľadnenie-
vie porovnať riečnu 
a ľadovcovú dolinu 
podľa obrázku-žiak 
vie ako vzniká 
vietor- pozná 
zaujímavé miesta 
vytvorené vetrom-
žiak pozná pojem 
atmosféra, vie 
vysvetliť, opísať a 
načrtnúť obeh vody 
v prírode, -pozná 
jednotlivé prvky 
atmosféry-žiak 
pozná rozdiel 
medzi počasím a 
podnebím-vie 
vymenovať prvky 
počasia, ktoré sa 
sledujú-žiak vie 
príčinu vzniku 

  56.-58 - Prezentovanie 
projektov 



podnebných 
pásiem,-vie rozdiel 
medzi počasím a 
podnebím-vie na 
mape ukázať 
rozloženie pásiem a 
jednotlivých 
krajinných typov -
stručne vie 
charakterizovať 
jednotlivé krajiny-
pozná vplyv 
nadmorskej výšky 
na výškové stupne-
vie vysvetliť a 
pomenovať na 
náčrtku jednotlivé 
výškové stupne-
využívanie 
vysokých pohorí 

  

  

Najkrajšie 
miesta na Zemi, 
ktoré vytvoril 
človek 

Sídla na Zemi. Mestá a 
dediny (ako žijú ľudia na 
rôznych miestach Zeme). 
Kultúrne a technické stavby 
- Paríž, New York, Mexico 
City, Tádž Mahal, Eiffelova 
veža, Opera v Sydney, 
pyramídy, Veľký čínsky múr, 
socha Krista v Rio de 
Janeiro, chrámy, 
katedrály...               Pamiatky 
UNESCO. 

-žiak vie rozdiel 
medzi mestom a 
dedinou-vie opísať 
mesto, jeho časti, a 
problémy-
charakterizovanie 
vidieckych sídel-
vedieť ukázať na 
mape niekoľko 
veľkomiest-žiak 
pozná význam 
Unesco -vie 
vybrané pamiatky z 
jednotlivých 
svetadielov 

OZO,TVZ, MDV, 
MUV 

  59. - Mestá a 
dediny (ako 
žijú ľudia na 
rôznych 
miestach 
Zeme) 

VI. 60.-61 - Kultúrne a 
technické 
stavby – 
(príklad 
chrámy, 
pyramídy,) 

  62.-64 - Pamiatky 
UNESCO 

  65.-66 - Záverečné 
opakovanie 

 

 

 

 

 
 

 



Učebné osnovy geografia 6. roč.  

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX.   Úvod     OZO 

  1. - Úvod do 
geografie 6. ročník 

    Afrika Afrika, 
Madagaskar, 
Somálsky 
polostrov, 
Guinejský záliv, 
Stredozemné 
more, Červené 
more, Gibraltársky 
prieliv, Afrika, 
Madagaskar, 
Somálsky 
polostrov, 
Guinejský záliv, 
Stredozemné 
more, Červené 
more, Gibraltársky 
prieliv  panvy, 
pohoria, plošiny, 
púšte  Sahara, 
Namib, Atlas, 
Kilimandžáro, 
Východoafrická 
priekopová 
prepadlina, Dračie 
vrchy, Konžská 
panva rovník, 
obratníky, 
podnebné pásma, 
pasáty rieky Níl, 
Kongo, Niger, 
vodopády, jazerá, 
Viktóriino jazero, 
Viktóriine 
vodopády, 
bezodtokové 
územia rastlinné 
pásma, živočíchy, 
národné parky 
rozmiestnenie 
obyvateľstva, 
pôvodní obyvatelia, 
hustota zaľudnenia, 
národnostné 
zloženie, problémy 

Žiak vie/dokáže: - 
vymedziť polohu a 
opísať pobrežie 
Afriky z mapy 
(zálivy, ostrovy, 
polostrovy, moria, 
oceány) („čítanie“ 
mapy),  - zdôvodniť 
vplyv pasátov na 
vznik afrických 
púští a polopúští,  - 
vysvetliť príčiny 
rovnomerného 
rozloženia 
podnebných pásem 
vo vzťahu k 
rozšíreniu 
rastlinstva a 
živočíšstva v Afrike,  
- porovnať prírodné 
podmienky v 
štyroch 
podnebných 
pásmach Afriky,  - 
uviesť dva príklady 
typických 
rastlinných a 
živočíšnych druhov 
žijúcich v 
jednotlivých 
krajinných 
pásmach Afriky, - 
zhrnúť dôvody 
rozdielov v 
zaľudnení 
najbližšieho okolia 
najväčších riek 
Afriky,  - zhodnotiť 
vplyv prírodných 
podmienok na 
nerovnomerné 
rozmiestnenie 
obyvateľstva 
Afriky,  - uviesť 

TBZ, ENV, OZO 

  2. - Poloha Afriky a 
členitosť pobrežia  

  3. - Povrch Afriky   

X. 4. - Podnebie Afriky 

  5. - Vodstvo Afriky 

  6. - Biosféra Afriky 
Ochrana prírody 

  7. - Obyvateľstvo a sídla 

XI. 8. - Hospodárstvo 
Afriky  

  9. - Mestá Afriky  

  10. - Severná Afrika   

  11. - Stredná Afrika  

  12. - Južná Afrika  

XII. 13. - Zaujímavosti 
a problémy Afriky 

  14. - Opakovanie 
tematického celku 



obyvateľstva Afriky  
hospodárstvo a 
nerastné suroviny, 
služby, obchod, 
regionálne rozdiely  
Lagos, Káhira, 
Kinshasa, 
Johannesburg štáty 
severnej Afriky, 
mestá, povrch štáty 
strednej Afriky, 
mestá, povrch  
štáty južnej Afriky, 
mestá, povrch  
pamiatky zaradené 
v zozname 
prírodného a 
kultúrneho 
dedičstva UNESCO, 
chudoba, hlad, 
choroby upevnenie 
učiva o Afrike   

príčiny častých 
národnostných a 
náboženských 
sporov a konfliktov 
medzi národmi 
žijúcimi v Afrike,  - 
vysvetliť dôvody 
nízkeho podielu 
obyvateľov žijúcich 
v mestách,  - v 
obsahu tematickej 
mapy identifikovať 
štyri 
najzaľudnenejšie 
oblasti Afriky a 
mestá s viac ako 5 
miliónom 
obyvateľov 
(„čítanie“ mapy),  - 
zhodnotiť 
hospodársku 
vyspelosť 
jednotlivých oblastí 
Afriky,  - uviesť tri 
závažné problémy 
znižujúce životnú 
úroveň obyvateľov 
v jednotlivých 
regiónoch Afriky,  - 
zdôvodniť 
zaradenie jednej z 
pamiatok Afriky do 
Zoznamu 
kultúrneho a 
prírodného 
dedičstva UNESCO 
a ukáz ať ju 
namape 

    Ázia poloha Ázie, 
ostrovy, 
polostrovy, oceány, 
moria, Filipíny, 
Japonské ostrovy, 
Kamčatka, Veľké 
Sundy, Predná 
India, Zadná India, 
Malá Ázia, Arabský 
polostrov, Kórejský 

Žiak vie/dokáže: - 
vymedziť polohu 
Ázie voči ostatným 
kontinentom a 
oceánom (čítanie 
mapy),  - opísať z 
mapy pobrežie a 
povrch Ázie (zálivy, 
ostrovy, 
polostrovy, moria, 

TBZ, ENV, OZO 

  15. - Poloha Ázie 

  16. - Povrch Ázie 

I. 17. - Podnebie Ázie 

  18. - Vodstvo Ázie 

  19. - Rastlinstvo a 
živočíšstvo Ázie 

  20. - Obyvateľstvo a sídla 

II. 21. - Kultúra a 
náboženstvá v Ázii 



  22. - Hospodárstvo  polostrov, Cyprus  
pohoria, nížiny, 
náhorné plošiny, 
sopky, Himaláje, 
Tibetská náhorná 
plošina, Pamír, 
Mount Everest, 
Kaukaz, Ural, 
Západosibírska 
nížina, Indogangská 
nížina, Veľká čínska 
nížina podnebné 
pásma, oceány, 
morské prúdy, 
monzúny, tajfúny, 
cunami  jazerá, 
rieky, prielivy, 
prieplavy, Chang-
Jiang, Huang He, 
Ob, Mekong, 
Jenisej, Ganga, 
Brahmaputra, 
Eufrat, Tigris 
Suezský prieplav, 
Červené more, 
Beringov prieliv, 
Kaspické more, 
Bajkal, Mŕtve more, 
Aralské jazero typy 
krajín, šírková 
pásmovitosť a 
výšková 
stupňovitosť, 
rastlinné a 
živočíšne druhy 
najhustejšie a 
najredšie osídlené 
oblasti Ázie, príčiny 
rýchleho rastu 
obyvateľstva, 
problémy 
veľkomiest 
kresťanstvo, 
hinduizmus, 
judaizmus, islam, 
budhizmus, 
náboženské spory  
hospodárstvo, 
ťažba nerastných 
surovín, ázijské 
tigre, ropa, 
elektronika, 

oceány, povrchové 
celky), („čítanie“ 
mapy), - uviesť 
príčiny veľkej 
členitosti povrchu 
Ázie,  - zdôvodniť 
veľký počet sopiek 
a seizmicky 
aktívnych oblastí v 
pobrežných 
oblastiach Ázie 
(„Ohnivý kruh“),  - 
vysvetliť prúdenie 
monzúnov,  - 
identifikovať na 
mape oblasti Ázie, 
ktoré sú monzúnmi 
ovplyvňované,  - 
zdôvodniť rozdiely 
v podnebí 
vnútrozemských a 
pobrežných oblastí 
Ázie,  - objasniť 
príčiny rozdielov v 
množstve tečúcej 
vody počas roka v 
korytách najdlhších 
riek Ázie,  - 
vymedziť podľa 
mapy povodia 
najväčších ázijských 
riek a zaradiť ich do 
úmorí a 
bezodtokových 
oblastí,  - 
identifikovať na 
mape oblasti Ázie 
ohrozované 
tajfúnmi a cunami,  
- zhrnúť odlišnosti 
a podobnosť 
priestorového 
rozloženia 
rastlinstva a 
živočíšstva v Ázii a v 
Amerike,  - uviesť 
päť príkladov 
typických 
rastlinných a 
živočíšnych druhov 
v Ázii,  - vysvetliť 
dôvody veľkej 

  23. - Veľkomestá Ázie 



rozdiely v 
hospodárskej 
vyspelosti štátov 
Ázie veľkomestá – 
Moskva, Bombaj, 
Šanghaj, Dillí, 
Beijing (Peking), 
Soul, Tokio...  

kultúrnej a 
náboženskej 
rôznorodosti 
obyvateľstva Ázie,  
- zdôvodniť príčiny 
napätia a 
nestability v Ázii a 
identifikovať 
regióny, ktoré sú 
nimi ohrozené,  - 
uviesť príčiny 
rýchleho rastu 
počtu obyvateľov 
Ázie,  - pomocou 
tematickej mapy 
opísať najhustejšie 
a najredšie 
osídlené oblasti 
Ázie,   

III.   Ázia Turecko, Saudská 
Arábia, SAE, Irán, 
Irak, Izrael, 
zakaukazské 
krajiny, veľkomestá 
– Rijád, Bagdad, 
Damask India – 
staré kultúry, kasty, 
Afganistan, Nepál, 
Bhután, 
veľkomestá – 
Bombaj, Kalkata  
Filipíny, Indonézia, 
Malajzia, Thajsko, 
veľkomestá – 
Jakarta, Singapur, 
Bangkok, 
problémové 
oblasti, ázijské tigre 
Čína, Japonsko, 
Mongolsko 
veľkomestá: Tokio, 
Soul, Peking, Hong-
kong, ázijské tigre 
Rusko, Sibír, 
Novosibirsk, veľké 
nerastné 
bohatstvo, severná 
morská cesta, 
Transsibírska 
magistrála, Bajkal 
Kazachstan, 
Uzbekistan, 

- zhodnotiť vplyv 
prírodných 
podmienok na 
nerovnomerné 
rozmiestnenie 
obyvateľstva Ázie,  
- pomocou 
tematickej mapy 
vytvoriť zoznam 
desiatich najväčších 
miest Ázie 
(„čítanie“ mapy),  - 
zdôvodniť veľké 
rozdiely v 
hospodárskej 
vyspelosti štátov 
Ázie a jej regiónov,  
- uviesť dve 
najvýznamnejšie 
hospodárske 
odvetvia v 
rozvinutých a dve v 
menej rozvinutých 
štátoch Ázie,  - 
popísať dôsledky 
vysokej závislosti 
štátov z oblasti 
Perzského zálivu od 
ťažby a vývozu 
ropy, - uviesť 
príčiny 
náboženských 
sporov a 

TBZ, MUV, ENV 

  24. - Juhozápadná Ázia 

  25. - Južná Ázia  

  26. - Juhovýchodná Ázia 

  27. - Východná Ázia 

IV. 28. - Severná Ázia 

  29. - Stredná Ázia 

  30. - Čína, India, 
Japonsko 

  31. - Zaujímavosti a 
problémy Ázie 

V. 32. - Opakovanie 
tematického celku 

  33. - Prezentácia 
projektov 



Kirgizsko, mestá 
Taškent, Alma–Ata, 
pestovanie 
bavlníka a 
čajovníka, Aral, 
Amudarja, Syrdarja 
výnimočnosť 
postavenie štátov 
Ázie, zaujímavosti 
krajín  prírodné a 
kultúrne pamiatky 
Ázie zaradené v 
zozname UNESCO, 
problémy 
obyvateľstva 
upevnenie učiva o 
Ázii práca na 
projekte, 
prezentácia, 
rozhovor zhrnutie 
celoročného učiva, 
hodnotenie žiakov  

dlhodobých 
konfliktov medzi 
štátmi v 
juhozápadnej Ázii,  
- zdôvodniť 
výnimočnosť 
postavenia Číny, 
Indie a Japonska v 
Ázii aj vo svete,  - 
uviesť tri závažné 
problémy znižujúce 
životnú úroveň 
obyvateľov 
jednotlivých 
regiónov Ázie,  - 
odôvodniť 
zaradenie troch 
pamiatok Ázie do 
Zoznamu 
kultúrneho 
dedičstva UNESCO 
a ukázať ich na 
mape.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy geografia 7. roč. 

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 

  

Európa - 
Základné 
informácie o 
regióne v 
kontexte planéty 
Zem 

Geografická poloha, geografické 
súradnice. Orientácia na mape 
sveta, Afriky, Ázie, Ameriky, 
Austrálie a Antarktídy. Určovanie 
geografickej polohy. Geografická 
poloha pomocou geografických 
súradníc, poloha Európy v kontexte 
planéty Zem, vzhľadom na 
svetadiely a oceány. Pôvodné 
osídlenie a objavné cesty 
Európanov. Eurázia, Ural, Emba, 
Kaukaz, Kaspické more, Bospor, 
Dardanely, geografické súradnice, 
nultý poludník, severná polárna 
kružnica, obratník Raka, severná 
pologuľa, kontinent, svetadiel. 
Horizontálna členitosť: polostrovy - 
Škandinávsky, Pyrenejský, 
Apeninský, Jutský, Balkánsky; 
ostrovy - Britské, Island, Sicília, 
Sardínia, Korzika, Kréta; moria - 
Stredozemné, Severné, Čierne, 
Baltské, Lamanšský prieliv, 
Gibraltársky prieliv, Atlantický 
oceán; 

Určiť na ktorej 
pologuli sa 
nachádzajú 
svetadiely. Určiť 
polohu 
ľubovoľného 
miesta na mape 
geografickými 
súradnicami. Uviesť 
základnú prírodnú 
a hospodársku 
charakteristiku 
jednotlivých 
svetadielov. Určiť 
polohu Európy na 
Zemi vo vzťahu k 
ostatným 
svetadielom, určiť 
polohu v 
geografickej sieti. 
Vedieť pomenovať 
a ukázať na mape 
prvky horizontálnej 
a vertikálnej 
členitosti Európy.  

ENV, MDV 

  1. - Úvod do 
geografie 

  2.-3 - Praktické 
cvičenie - práca 
s mapou 

  4.-5 - Poloha, 
zobrazenie 
Európy na 
mapách 

  6.-8 -  Pobrežná 
členitosť 
Európy ( 
ostrovy, 
polostrovy, 
moria, 
oceány....) 
Európa na 
severnej 
pologuli 

X. 

  

Objavovanie 
prírodných a 
človekom 
vytvorených 
osobitostí 
regiónu a ich 
porovnanie so 
Slovenskom 
(miestnou 
krajinou) 

 Vertikálna členitosť: nížiny, 
pohoria, preliačiny, sopky, ľadovce, 
fjordy, Alpy, Karpaty, Pyreneje, 
Apeniny, Škandinávske vrchy, 
Dináre, Ural, Stará planina (Balkán), 
Mont Blanc, Etna, Vezuv, Hekla, 
Východoeurópska nížina; 
podnebné pásma – studené, 
mierne, teplé 
(subtropické)podnebné oblasti – 
oceánska, prechodná, pevninová; 
západné vetry, Golfský prúd; 
úmorie Atlantického oceána, SĽO, 
bezodtoková oblasť, Volga, Dunaj, 
Rýn, Pád, Odra, Visla, Tiber, Temža, 
Seina, Pečora, Rhôna, Dneper 
Ladožské jazero, Balaton, Ženevské 
jazero...Prieplav Rýn – Mohan – 
Dunaj; tundra, tajga, zmiešané a 
listnaté lesy, lesostepi a stepi, 
subtropická krajina výškové stupne 
v pohoriach; Rusi, Nemci, Francúzi, 

Vysvetliť ako vznikli 
pohoria, opísať 
Alpy. Vysvetliť 
vznik riek, jazier a 
vodopádov, vedieť 
pomenovať a 
ukázať na mape 
najväčšie rieky, 
jazerá a vodopády. 
Podľa mapy určiť 
oblasti jednotlivých 
podnebných 
pásiem, opísať 
faktory, ktoré 
najviac ovplyvňujú 
podnebie Európy, 
zdôvodniť vplyv 
morských prúdov... 
Vysvetliť vzťahy 
medzi podnebnými 
a rastlinnými 
pásmami. Opísať 

OZO, ENV, TBZ 

  9.-10 - Povrch - 
pohoria, nížiny, 
... 

  11.-12 - Podnebie 
Klimatické 
diagramy z 
rôznych častí 
Európy 

  13.-14 - Vodstvo 
Európy - rieky, 
jazerá, 
úmoria... 



XI. 15.-16 - Rastlinstvo a 
živočíšstvo 
Európy - typy 
krajín, 
vertikálna 
zonálnosť a 
horizontálna 
členitosť 

Taliani, Angličania, Slovania, 
Germáni, Románi, Ugrofíni 
rozmiestnenie obyv., hustota 
zaľudnenia; mestské a vidiecke 
sídla, urbanizácia Moskva, Paríž, 
Londýn, Madrid, Sankt-Peterburg, 
Neapol, Berlín, Atény, Barcelona, 
Rím...; 

vybrané prírodné 
zaujímavosti. 
Vedieť, v ktorých 
oblastiach žili staré 
európske národy, 
vedieť vysvetliť, 
ktoré územia sú 
najhustejšie 
zaľudnené, prečo 
starne populácia, 
narastá miera 
prisťahovalectva ... 
Určiť typy sídiel v 
Európe. Opísať 
spôsob života vo 
vidieckych sídlach. 
Porovnať mestá 
Európy podľa 
polohy a veľkosti. 

  17.-18 - Obyvateľstvo 
Európy, 
náboženstvá a 
sídla 

  19.-20 - Hospodárstvo 
Európy 

XII. 21. - Európska únia 

  22.-23 - Členenie 
Európy na 
oblasti 

  24.-25 - Cestovanie po 
prírodných 
krásach 
stredomorská 
oblasť, alpská 
oblasť, 
škandinávska 
oblasť, stredná 
Európa, 
významné 
mestá ( 
projekty ) 

    Stredná Európa Štáty strednej Európy "Karpaty, 
Tatry, Nízke Tatry, Malá a Veľká 
Fatra, Poľana, nížiny, mierne 
podnebie, Dunaj, Váh, Hron, plesá 
Bratislava, Košice, 
Prešov...priemysel: strojársky, 
hutnícky, chemický, potravinársky, 
výroba elektrickej energie "Čechy, 
Morava, Sliezsko-Česká vysočina, 
Krkonoše, Šumava, Polabská nížina, 
úvaly, Labe, Vltava, minerálne 
pramene – kúpele, kaolín, hnedé a 
čierne uhlie, strojárstvo, chemický, 
textilný priemysel, sklárska výroba 
Praha, Brno, Ostrava Priepasť 
Macocha, Český raj nížiny, 
pahorkatiny, Tatry, jazerá, Odra, 
Visla, čierne a hnedé uhlie, síra 

Určiť polohu, 
hlavné mesto a 
úradný jazyk 
jednotlivých štátov 
strednej Európy. 
Charakterizovať 
obyvateľstvo a 
opísať spôsob jeho 
života. Analyzovať 
pomocou mapy 
fyzickogeografické 
prvky strednej 
Európy a stručne 
opíše 
socioekonomické 
prvky každého 
štátu. Poznať 
turisticky 

RLK, MUV, TBZ 

  26. - Stredná Európa 

I. 27. - Slovensko 

  28. - Česko 

  29. - Poľsko 

  30. - Maďarsko 

  31. - Nemecko 

  32.-33 - Rakúsko, 
Švajčiarsko, 
Lichtenštajnsko 



II. 34. - Test Horné a Dolné Sliezsko Waršava, 
Katovice, Krakov, Wroclav, Poznaň, 
Štetín, Gdansk, Gdynia nížiny, 
černozeme, pusta, Dunaj, Tisa, 
Balaton, teplé minerálne pramene, 
pšenica, kukurica, cukrová repa, 
slnečnica, zelenina, ovocie, vinič, 
bauxit, Budapešť, Debrecín, 
Miškovec, Segedín, Pécs, Györ 
spolková republika, Rýn, Labe, 
Dunaj, čierne a hnedé uhlie, 
draselné soli, kamenná soľ Porúrie, 
Porýnie, Sasko rozvinutý priemysel 
– strojárstvo: námorné lode, 
automobily, lietadlá, elektronika, 
elektrotechnika, optické prístroje 
Berlín, Hamburg, Brémy, Mníchov, 
Kolín nad Rýnom, Lipsko, Frankfurt 
nad Mohanom, Drážďany, Alpy, 
Vysoké Taury, Dunaj, jazerá, alpské 
pasienky, lesy, magnezit, kamenná 
soľ, vodné elektrárne, turistika, 
rekreácia, zimné športy Viedeň, 
Graz, Linec, Salzburg, Innsbruck, 
Alpy, Rýn, jazerá, vodné elektrárne, 
horské lúky a pasienky, presné 
strojárstvo, hodinky, lieky, syry, 
čokoláda, banky, Bern, Zurich, 
Ženeva, Bazilej, neutrálny štát, 
cestovný ruch, kniežatstvo 
Lichtenštajnsko –cestovný ruch, 
Vaduz" 

najzaujímavejšie 
miesta. Zdôvodniť 
príčiny vzniku 
niektorých 
ekologických a 
hospodárskych 
problémov v 
strednej Európe a 
uvažovať o 
možnostiach ich 
riešenia. Vedieť, 
ktoré krajiny sú 
členom EÚ. 

    Západná Európa Štáty západnej Európy, Anglicko, 
Wales, Škótsko, Severné Írsko, 
Temža, Severný, Lamanšský prieliv, 
rybolov, ropa a zemný plyn v 
Severnom mori, strojárska, 
chemická a textilná výroba; 
Londýn, Birmingham, Manchester, 
Liverpool, Glasgow Edinburgh, 

Určiť polohu, 
hlavné mesto a 
úradný jazyk 
jednotlivých štátov 
západnej Európy. 
Charakterizovať 
obyvateľstvo a 
opísať spôsob jeho 

RLK, MUV, TBZ 

  35. - Západná 
Európa 

  36. - Francúzsko 

  37.-38 - Spojené 
kráľovstvo a 
Írsko 

III. 39. - Benelux 



  40. - Test Belfast cestovný ruch – 
Westminster, Stonehenge, Oxford, 
Cambridge zelený ostrov – lúky, 
pasienky veľké vysťahovalectvo; boj 
za zjednotenie celého Írska 
(IRA)rybolov, chov hovädzieho 
dobytka a oviec; Dublin Alpy, 
Pyreneje, Centrálny masív, Korzika, 
Loire, Rhôna, Seina, Rýn pšenica, 
vinič, ovocinárstvo, Parížska panva, 
Lotrinsko, Alsasko, jadrové 
elektrárne, Paríž, Marseille, Lyon, 
Strasbourg, Bordeaux cestovný 
ruch – Paríž (Louvre), francúzska 
Riviéra, Alpy, Lurdy...""Flámi, 
Valóni, brúsenie diamantov, Brusel 
– sídlo najvyšších orgánov EÚ; 
Antverpy, námorná, riečna, letecká 
a železničná doprava husto 
zaľudnený štát, preliačiny, poldre, 
brúsenie diamantov, kvetinové 
polia, veterné mlyny, Amsterdam, 
Rotterdam, Haag, námorná, riečna, 
letecká doprava Luxemburg – 
medzinárodné banky, hutníctvo, 
cudzinci 

života. Analyzovať 
pomocou mapy 
fyzickogeografické 
prvky západnej 
Európy a stručne 
opíše 
socioekonomické 
prvky každého 
štátu. Poznať 
turisticky 
najzaujímavejšie 
miesta. Zdôvodniť 
príčiny vzniku 
niektorých 
ekologických a 
hospodárskych 
problémov v 
západnej Európe a 
uvažovať o 
možnostiach ich 
riešenia. Vedieť, 
ktoré krajiny sú 
členom EÚ. 

    Severná Európa Štáty severnej Európy Botnický 
záliv, Fínsky záliv, krajina tisícich 
jazier, močiare, rybolov, chov 
sobov, lesy, drevospracujúci 
priemysel – papier, celulóza, 
nábytok rašelina, fosfáty Helsinki, 
Espoo, Turku, Tampere lesy, jazerá, 
vodné elektrárne, ťažba dreva, 
najkvalitnejšia železná ruda, 

Určiť polohu, 
hlavné mesto a 
úradný jazyk 
jednotlivých štátov 
severnej Európy. 
Charakterizovať 
obyvateľstvo a 
opísať spôsob jeho 
života. Analyzovať 

RLK, MUV, TBZ 

  41. - Severná 
Európa 

  42. - Nórsko  

  43. - Švédsko 

  44. - Fínsko 

  45. - Dánsko 

IV. 46. - Island 

  47. - Pobaltské štáty  



  48. - Test hutníctvo – kvalitná oceľ, 
strojárstvo, spracovanie dreva – 
papier, nábytok; Štokholm, 
Goteborg, Malmofjordy, ľadovce, 
vodné elektrárne, spracovanie 
dreva, výroba papiera, ťažba ropy, 
prístavy, rybolov, námorná 
doprava, Oslo, Bergen Jutský 
polostrov, Sjaelland, Fyn, 
Skagerrak, Kattegat, Faerské 
ostrovy, Grónsko, Oresund,  orná 
pôda, rybolov, ropa a zemný plyn v 
Severnom mori, námorná doprava, 
trajekty, Kodaň, Alborg, Kronborg 
ostrovný štát, činné sopky, Hekla, 
ľadovce, gejzíry, horúce pramene, 
využitie geotermálnej energie, 
pasienky – dobytok, ovce; rybolov, 
Reykjavík, Litva, Lotyšsko, Estónsko 
prístavy pri Baltskom mori Západná 
Dvina, Neman, jazerá, močiare, 
rašelina, horľavé bridlice, jantár, 
krmoviny, rybolov Vilnius, Riga, 
Tallin, Klajpeda  " 

pomocou mapy 
fyzickogeografické 
prvky severnej 
Európy a stručne 
opíše 
socioekonomické 
prvky každého 
štátu. Poznať 
turisticky 
najzaujímavejšie 
miesta. Zdôvodniť 
príčiny vzniku 
niektorých 
ekologických a 
hospodárskych 
problémov v 
severnej Európe a 
uvažovať o 
možnostiach ich 
riešenia. Vedieť, 
ktoré krajiny sú 
členom EÚ. 

    Južná Európa Štáty južnej Európy Kanárske 
ostrovy, Baleáry, Sierra Nevada, 
Pyreneje, Tajo, Ebro, Duero, olivy, 
vinič, citrusy, korkový dub, ortuť, 
Katalánsko, Baskicko, Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, 

Určiť polohu, 
hlavné mesto a 
úradný jazyk 
jednotlivých štátov 
južnej Európy. 
Charakterizovať 

RLK, MUV, TBZ 

  49. - Južná Európa 

  50. - Španielsko 

  51. - Portugalsko 

  52. - Taliansko  

V. 53. - Grécko 



  54. - Test Zaragoza, krajina cestovného 
ruchu, Azory, Madeira, Lisabon, 
Porto, citrusy, mandle, figy, datle, 
olivy, vinič, korkový dub, rybolov 
(sardinky), spracovanie rýb, príjmy 
z cestovného ruchu, Sicília, 
Sardínia, Lipárske ostrovy, Alpy, 
Apeniny, Pádska nížina, Etna, 
Vezuv, Pád, Tiber, najviac ryže v 
Európe, pomaranče, olivy, 
krovinaté porasty – macchie, ortuť, 
síra, soli, mramor, strojárstvo – 
automobily, lode, elektrotechnika; 
hutníctvo, chemická, potravinárska, 
textilná a obuvnícka výroba Rím, 
Miláno, Turín, Janov, Benátky, 
Florencia, Neapol, členité pobrežie 
– Peloponéz, Chalkidikí, Rodos, 
Kréta...Olymp, Korintský prieplav, 
pasienky – ovce, kozy vinič, olivy, 
figy, citrusy, tabak, hrozienka, 
rybolov, lov morských húb, hnedé 
uhlie, mramor, rudy, Athény, 
Pireus, Solún; námorná doprava 
cestovný ruch: stredomorská 
príroda, pláže, miesta gréckej 
histórie  "Vatikán - najmenší štát 
sveta, centrum katolíckej cirkvi a 
pápeža, Chrám sv. Petra, 
kniežatstvo Monako – kasína, 
bankovníctvo, F 1, horský štát 
Andorra – obchod a cestovný ruch, 
Malta - ostrovný štát, cestovný 
ruch 

obyvateľstvo a 
opísať spôsob jeho 
života. Analyzovať 
pomocou mapy 
fyzickogeografické 
prvky južnej Európy 
a stručne opíše 
socioekonomické 
prvky každého 
štátu. Poznať 
turisticky 
najzaujímavejšie 
miesta. Zdôvodniť 
príčiny vzniku 
niektorých 
ekologických a 
hospodárskych 
problémov v južnej 
Európe a uvažovať 
o možnostiach ich 
riešenia. Vedieť, 
ktoré krajiny sú 
členom EÚ. 

  
  

Juhovýchodná 
Európa 

Štáty juhovýchodnej Európy, 
Dunajská delta, Karpaty – lesy, 
Valašská nížina – 
poľnohospodárstvo: kukurica, 
pšenica, chov oviec, Dunaj, ložiská 
ropy – okolie Ploješti petrochémia, 
hutníctvo, strojárstvo, Bukurešť, 
Brašov, Kluž, Konstanca, pobrežie 
Čierneho mora, Dunaj, Marica, Rila, 
Pirin, Rodopy, Stará planina 
(Balkán), Hornotrácka nížina, 
černozeme – zelenina, ovocie, 

Určiť polohu, 
hlavné mesto a 
úradný jazyk 
jednotlivých štátov 
juhovýchodnej 
Európy. 
Charakterizovať 
obyvateľstvo a 
opísať spôsob jeho 
života. Analyzovať 
pomocou mapy 
fyzickogeografické 

RLK, MUV, TBZ 

  55. - Juhovýchodná 
Európa 

  56. - Bulharsko , 
Rumunsko 

  57.-58 - Chorvátsko, 
Čierna Hora, 
Srbsko, 
Slovinsko, 
Macedónsko, 
BaH, Albánsko 



  59. - Test pšenica, kukurica, slnečnica, tabak, 
vinič, bavlník, ruže Sofia, Plovdiv, 
Varna, Burgas, Stara Zagora, Ruse 
rekreačné strediská – Zlaté piesky, 
Nesebar, Julské Alpy, Karavanky, 
Kras, Triglav, bohatstvo dreva, 
vodnej energie Ľubľana, Maribor, 
Koper,  Dalmácia, Dináre, Sáva. 
Dráva, poľnohospodárstvo – 
pšenica, kukurica, vinič, ovocie; 
vodná energia, strojárstvo, 
potravinárstvo, výroba chemikálií, 
hliníka; Záhreb, Rijeka; rekreačné 
oblasti (Pula, Zadar, Split, 
Makarska, Dubrovnik); Plitvické 
jazerá, Belehrad, Kosovo, Priština, 
Vojvodina, Novi Sad, Podgorica, 
prímorské rekreačné strediská, 
Kotorská Boka, Budva, krasové 
plošiny Čierna Hora – ekologický 
štát, Sarajevo, Moslimovia, Srbi, 
Chorváti, Sáva, Drina, Neretva, 
pohoria, pasienky - dobytok, ovce, 
kozy; lesy občianska vojna (1992 – 
1995) "Vardar, rudy chrómu, medi, 
železa – hutníctvo; 
Skopje,                                 Prokletije, 
jazerá – Skadarské, Ochridské, 
Prespanské; bohatstvo lesov, 
prírodný asfalt, rudy, Tirana, Drač 

prvky 
juhovýchodnej 
Európy a stručne 
opíše 
socioekonomické 
prvky každého 
štátu. Poznať 
turisticky 
najzaujímavejšie 
miesta. Zdôvodniť 
príčiny vzniku 
niektorých 
ekologických a 
hospodárskych 
problémov v 
juhovýchodnej 
Európe a uvažovať 
o možnostiach ich 
riešenia. Vedieť, 
ktoré krajiny sú 
členom EÚ. 

VI. 
  

Východná 
Európa 

Štáty východnej Európy Čierne 
more, Azovské more, Krym, 
Karpaty, Krymské vrchy, Dneper, 
orná pôda: pšenica, kukurica, 
cukrová repa, slnečnica; čierne 
uhlie – Donbas, mangánová a 
železná ruda – Krivoj Rog hutníctvo, 
strojárstvo, chem. Priemysel 
Podneprie, Dnepropetrovsk, 

Určiť polohu, 
hlavné mesto a 
úradný jazyk 
jednotlivých štátov 
východnej Európy. 
Charakterizovať 
obyvateľstvo a 
opísať spôsob jeho 
života. Analyzovať 

RLK, MUV, TBZ 

  60. - Východná 
Európa 

  61. - Rusko 

  62. - Ukrajina 

  63. - Bielorusko, 
Moldavsko 

  64. - Test 



  65.-66 - Záverečné 
opakovanie 

Doneck, Charkov, Odessa, Kyjev, 
Ľvov, Užhorod, Černobyľ ""Prut, 
černozeme, poľnohospodárstvo: 
vinohradníctvo, ovocinárstvo 
Kišiňov, Gagauzovi, Pinské močiare, 
Západná Dvina, Neman, Bug, 
Dneper – prieplavy podzoly, 
Bielovežský NP, Minsk, 
Východoeurópska a Západosibírska 
nížina, Ural, Kaukaz, Altaj, 
Stredosibírska plošina, Volga, Ob, 
Jenisej, Lena, Amur, Bajkal; tajga – 
ťažba dreva, chov a lov kožušinovej 
zveri, stepi – černozeme: pšenica, 
kukurica, slnečnica, cukrová repa 
federatívny štát, autonómne 
republiky, pestré národnostné 
zloženie; ropa, zemný plyn, čierne a 
hnedé uhlie, železná ruda, farebné 
kovy, apatity, soli, zlato, diamanty, 
vodná energia Transsibírska 
magistrála, Bajkalsko-amurská 
magistrála, Moskovská oblasť, Ural, 
Povolžie, čiernomorské pobrežie, 
Západná Sibír, Východná Sibír, 
Ďaleký Východ Moskva, Sankt 
Peterburg, Murmansk, Kazaň, 
Samara, Voronež, Novosibirsk, 
Omsk, Irkutsk, Vladivostok..." 

pomocou mapy 
fyzickogeografické 
prvky východnej 
Európy a stručne 
opíše 
socioekonomické 
prvky každého 
štátu. Poznať 
turisticky 
najzaujímavejšie 
miesta. Zdôvodniť 
príčiny vzniku 
niektorých 
ekologických a 
hospodárskych 
problémov v 
východnej Európe a 
uvažovať o 
možnostiach ich 
riešenia. Vedieť, 
ktoré krajiny sú 
členom EÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Učebné osnovy geografia 8. roč. 

 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 

  

Európa - 
Základné 
informácie o 
regióne v 
kontexte planéty 
Zem 

Geografická poloha, geografické 
súradnice. Orientácia na mape 
sveta, Afriky, Ázie, Ameriky, 
Austrálie a Antarktídy. Určovanie 
geografickej polohy. Geografická 
poloha pomocou geografických 
súradníc, poloha Európy v kontexte 
planéty Zem, vzhľadom na 
svetadiely a oceány. Pôvodné 
osídlenie a objavné cesty 
Európanov. Eurázia, Ural, Emba, 
Kaukaz, Kaspické more, Bospor, 
Dardanely, geografické súradnice, 
nultý poludník, severná polárna 
kružnica, obratník Raka, severná 
pologuľa, kontinent, svetadiel. 
Horizontálna členitosť: polostrovy - 
Škandinávsky, Pyrenejský, 
Apeninský, Jutský, Balkánsky; 
ostrovy - Britské, Island, Sicília, 
Sardínia, Korzika, Kréta; moria - 
Stredozemné, Severné, Čierne, 
Baltské Lamanšský prieliv, 
Gibraltársky prieliv, Atlantický 
oceán; 

Určiť na ktorej 
pologuli sa 
nachádzajú 
svetadiely. Určiť 
polohu 
ľubovoľného 
miesta na mape 
geografickými 
súradnicami. Uviesť 
základnú prírodnú 
a hospodársku 
charakteristiku 
jednotlivých 
svetadielov. Určiť 
polohu Európy na 
Zemi vo vzťahu k 
ostatným 
svetadielom, určiť 
polohu v 
geografickej sieti. 
Vedieť pomenovať 
a ukázať na mape 
prvky horizontálnej 
a vertikálnej 
členitosti Európy.  

ENV, MDV 

  1. - Úvod do 
geografie 

  2.-3 - Praktické 
cvičenie - práca 
s mapou 

  4.-5 - Poloha, 
zobrazenie 
Európy na 
mapách 

  6.-8 -  Pobrežná 
členitosť 
Európy ( 
ostrovy, 
polostrovy, 
moria, 
oceány....) 
Európa na 
severnej 
pologuli 

X. 

  

Objavovanie 
prírodných a 
človekom 
vytvorených 
osobitostí 
regiónu a ich 
porovnanie so 
Slovenskom 
(miestnou 
krajinou) 

Vertikálna členitosť: nížiny, 
pohoria, preliačiny, sopky, ľadovce, 
fjordy, Alpy, Karpaty, Pyreneje, 
Apeniny, Škandinávske vrchy, 
Dináre, Ural, Stará planina (Balkán), 
Mont Blanc, Etna, Vezuv, Hekla, 
Východoeurópska nížina; 
podnebné pásma – studené, 
mierne, teplé 
(subtropické)podnebné oblasti – 
oceánska, prechodná, pevninová; 
západné vetry, Golfský prúd; 
úmorie Atlantického oceána, SĽO, 
bezodtoková oblasť, Volga, Dunaj, 
Rýn, Pád, Odra, Visla, Tiber, Temža, 
Seina, Pečora, Rhôna, Dneper 
Ladožské jazero, Balaton, Ženevské 
jazero...Prieplav Rýn – Mohan – 
Dunaj; tundra, tajga, zmiešané a 
listnaté lesy, lesostepi a stepi, 
subtropická krajina výškové stupne 
v pohoriach; Rusi, Nemci, Francúzi, 

Vysvetliť ako vznikli 
pohoria, opísať 
Alpy. Vysvetliť 
vznik riek, jazier a 
vodopádov, vedieť 
pomenovať a 
ukázať na mape 
najväčšie rieky, 
jazerá a vodopády. 
Podľa mapy určiť 
oblasti jednotlivých 
podnebných 
pásiem, opísať 
faktory, ktoré 
najviac ovplyvňujú 
podnebie Európy, 
zdôvodniť vplyv 
morských prúdov... 
Vysvetliť vzťahy 
medzi podnebnými 
a rastlinnými 
pásmami. Opísať 

OZO, ENV, TBZ 

  9.-10 - Povrch - 
pohoria, nížiny, 
... 

  11.-12 - Podnebie 
Klimatické 
diagramy z 
rôznych častí 
Európy 

  13.-14 - Vodstvo 
Európy - rieky, 
jazerá, 
úmoria... 



XI. 15.-16 - Rastlinstvo a 
živočíšstvo 
Európy - typy 
krajín, 
vertikálna 
zonálnosť a 
horizontálna 
členitosť 

Taliani, Angličania Slovania, 
Germáni, Románi, Ugrofíni 
rozmiestnenie obyv., hustota 
zaľudnenia; mestské a vidiecke 
sídla, urbanizácia Moskva, Paríž, 
Londýn, Madrid, Sankt-Peterburg, 
Neapol, Berlín, Atény, Barcelona, 
Rím...; 

vybrané prírodné 
zaujímavosti. 
Vedieť, v ktorých 
oblastiach žili staré 
európske národy, 
vedieť vysvetliť, 
ktoré územia sú 
najhustejšie 
zaľudnené, prečo 
starne populácia, 
narastá miera 
prisťahovalectva ... 
Určiť typy sídiel v 
Európe. Opísať 
spôsob života vo 
vidieckych sídlach. 
Porovnať mestá 
Európy podľa 
polohy a veľkosti. 

  17.-18 - Obyvateľstvo 
Európy, 
náboženstvá a 
sídla 

  19.-20 - Hospodárstvo 
Európy 

XII. 21. - Európska únia 

  22.-23 - Členenie 
Európy na 
oblasti 

  24.-25 - Cestovanie po 
prírodných 
krásach 
stredomorská 
oblasť, alpská 
oblasť, 
škandinávska 
oblasť, stredná 
Európa, 
významné 
mestá ( 
projekty ) 

    Stredná Európa Štáty strednej Európy, Karpaty, 
Tatry, Nízke Tatry, Malá a Veľká 
Fatra, Poľana, nížiny, mierne 
podnebie, Dunaj, Váh, Hron, plesá 
Bratislava, Košice, 
Prešov...priemysel: strojársky, 
hutnícky, chemický, potravinársky, 
výroba elektrickej energie, Čechy, 
Morava, Sliezsko- Česká vysočina, 
Krkonoše,  Šumava, Polabská 
nížina, úvaly, Labe, Vltava, 
minerálne pramene – kúpele, 
kaolín, hnedé a čierne uhlie, 
strojárstvo, chemický, textilný 
priemysel, sklárska výroba Praha, 
Brno, Ostrava Priepasť Macocha, 
Český raj, nížiny, pahorkatiny, 
Tatry, jazerá, Odra, Visla, čierne a 

Určiť polohu, 
hlavné mesto a 
úradný jazyk 
jednotlivých štátov 
strednej Európy. 
Charakterizovať 
obyvateľstvo a 
opísať spôsob jeho 
života. Analyzovať 
pomocou mapy 
fyzickogeografické 
prvky strednej 
Európy a stručne 
opíše 
socioekonomické 
prvky každého 
štátu. Poznať 
turisticky 

RLK, MUV, TBZ 

  26. - Stredná Európa 

I. 27. - Slovensko 

  28. - Česko 

  29. - Poľsko 

  30. - Maďarsko 

  31. - Nemecko 

  32.-33 - Rakúsko, 
Švajčiarsko, 
Lichtenštajnsko 



II. 34. - Test hnedé uhlie, síra Horné a Dolné 
Sliezsko Waršava, Katovice, Krakov, 
Wroclav, Poznaň, Štetín, Gdansk, 
Gdynia, nížiny, černozeme, pusta, 
Dunaj, Tisa, Balaton, teplé 
minerálne pramene, pšenica, 
kukurica, cukrová repa, slnečnica, 
zelenina, ovocie, vinič, bauxit, 
Budapešť, Debrecín, Miškovec, 
Segedín, Pécs, Györ, spolková 
republika, Rýn, Labe, Dunaj, čierne 
a hnedé uhlie, draselné soli, 
kamenná soľ Porúrie, Porýnie, 
Sasko rozvinutý priemysel – 
strojárstvo: námorné lode, 
automobily, lietadlá, elektronika, 
elektrotechnika, optické prístroje 
Berlín, Hamburg, Brémy, Mníchov, 
Kolín nad Rýnom, Lipsko, Frankfurt 
nad Mohanom, Drážďany, Alpy, 
Vysoké Taury, Dunaj, jazerá, alpské 
pasienky, lesy, magnezit, kamenná 
soľ, vodné elektrárne, turistika, 
rekreácia, zimné športy Viedeň, 
Graz, Linec, Salzburg, Innsbruck, 
Alpy, Rýn, jazerá, vodné elektrárne, 
horské lúky a pasienky, presné 
strojárstvo, hodinky, lieky, syry, 
čokoláda, banky, Bern, Zurich, 
Ženeva, Bazilej, neutrálny štát, 
cestovný ruch kniežatstvo 
Lichtenštajnsko –cestovný ruch, 
Vaduz" 

najzaujímavejšie 
miesta. Zdôvodniť 
príčiny vzniku 
niektorých 
ekologických a 
hospodárskych 
problémov v 
strednej Európe a 
uvažovať o 
možnostiach ich 
riešenia. Vedieť, 
ktoré krajiny sú 
členom EÚ. 

    Západná Európa Štáty západnej Európy, Anglicko, 
Wales, Škótsko, Severné Írsko, 
Temža, Severný, Lamanšský prieliv, 
rybolov, ropa a zemný plyn v 
Severnom mori, strojárska, 
chemická a textilná výroba; 
Londýn, Birmingham, Manchester, 
Liverpool, Glasgow Edinburgh, 

Určiť polohu, 
hlavné mesto a 
úradný jazyk 
jednotlivých štátov 
západnej Európy. 
Charakterizovať 
obyvateľstvo a 
opísať spôsob jeho 

RLK, MUV, TBZ 

  35. - Západná 
Európa 

  36. - Francúzsko 

  37.-38 - Spojené 
kráľovstvo a 
Írsko 

III. 39. - Benelux 



  40. - Test Belfast cestovný ruch – 
Westminster, Stonehenge, Oxford, 
Cambridge, zelený ostrov – lúky, 
pasienky veľké vysťahovalectvo; boj 
za zjednotenie celého Írska 
(IRA)rybolov, chov hovädzieho 
dobytka a oviec; Dublin, Alpy, 
Pyreneje, Centrálny masív, Korzika, 
Loire, Rhôna, Seina, Rýn pšenica, 
vinič, ovocinárstvo, Parížska panva, 
Lotrinsko, Alsasko, jadrové 
elektrárne, Paríž, Marseille, Lyon, 
Strasbourg, Bordeaux cestovný 
ruch – Paríž (Louvre), francúzska 
Riviéra, Alpy, Lurdy...""Flámi, 
Valóni, brúsenie diamantov, Brusel 
– sídlo najvyšších orgánov EÚ; 
Antverpy, námorná, riečna, letecká 
a železničná doprava husto 
zaľudnený štát, preliačiny, poldre, 
brúsenie diamantov, kvetinové 
polia, veterné mlyny, Amsterdam, 
Rotterdam, Haag, námorná, riečna, 
letecká doprava Luxemburg – 
medzinárodné banky, hutníctvo, 
cudzinci 

života. Analyzovať 
pomocou mapy 
fyzickogeografické 
prvky západnej 
Európy a stručne 
opíše 
socioekonomické 
prvky každého 
štátu. Poznať 
turisticky 
najzaujímavejšie 
miesta. Zdôvodniť 
príčiny vzniku 
niektorých 
ekologických a 
hospodárskych 
problémov v 
západnej Európe a 
uvažovať o 
možnostiach ich 
riešenia. Vedieť, 
ktoré krajiny sú 
členom EÚ. 

    Severná Európa Štáty severnej Európy Botnický 
záliv, Fínsky záliv, krajina tisícich 
jazier, močiare, rybolov, chov 
sobov, lesy, drevospracujúci 
priemysel – papier, celulóza, 
nábytok rašelina, fosfáty Helsinki, 
Espoo, Turku, Tampere lesy, jazerá, 
vodné elektrárne, ťažba dreva, 
najkvalitnejšia železná ruda, 

Určiť polohu, 
hlavné mesto a 
úradný jazyk 
jednotlivých štátov 
severnej Európy. 
Charakterizovať 
obyvateľstvo a 
opísať spôsob jeho 
života. Analyzovať 

RLK, MUV, TBZ 

  41. - Severná 
Európa 

  42. - Nórsko  

  43. - Švédsko 

  44. - Fínsko 

  45. - Dánsko 

IV. 46. - Island 

  47. - Pobaltské štáty  



  48. - Test hutníctvo – kvalitná oceľ, 
strojárstvo, spracovanie dreva – 
papier, nábytok; Štokholm, 
Goteborg, Malmofjordy, ľadovce, 
vodné elektrárne, spracovanie 
dreva, výroba papiera, ťažba ropy, 
prístavy, rybolov, námorná 
doprava, Oslo, Bergen Jutský 
polostrov, Sjaelland, Fyn, 
Skagerrak, Kattegat, Faerské 
ostrovy, Grónsko, Oresund,  orná 
pôda, rybolov, ropa a zemný plyn v 
Severnom mori, námorná doprava, 
trajekty, Kodaň, Alborg, Kronborg 
ostrovný štát, činné sopky, Hekla, 
ľadovce, gejzíry, horúce pramene, 
využitie geotermálnej energie, 
pasienky – dobytok, ovce; rybolov, 
Reykjavík, Litva, Lotyšsko, Estónsko 
prístavy pri Baltskom mori Západná 
Dvina, Neman, jazerá, močiare, 
rašelina, horľavé bridlice, jantár, 
krmoviny, rybolov Vilnius, Riga, 
Tallin, Klajpeda  " 

pomocou mapy 
fyzickogeografické 
prvky severnej 
Európy a stručne 
opíše 
socioekonomické 
prvky každého 
štátu. Poznať 
turisticky 
najzaujímavejšie 
miesta. Zdôvodniť 
príčiny vzniku 
niektorých 
ekologických a 
hospodárskych 
problémov v 
severnej Európe a 
uvažovať o 
možnostiach ich 
riešenia. Vedieť, 
ktoré krajiny sú 
členom EÚ. 

    Južná Európa Štáty južnej Európy, Kanárske 
ostrovy, Baleáry, Sierra Nevada, 
Pyreneje, Tajo, Ebro, Duero, olivy, 
vinič, citrusy, korkový dub, ortuť, 
Katalánsko, Baskicko, Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, 

Určiť polohu, 
hlavné mesto a 
úradný jazyk 
jednotlivých štátov 
južnej Európy. 
Charakterizovať 

RLK, MUV, TBZ 

  49. - Južná Európa 

  50. - Španielsko 

  51. - Portugalsko 

  52. - Taliansko  

V. 53. - Grécko 



  54. - Test Zaragoza, krajina cestovného 
ruchu, Azory, Madeira, Lisabon, 
Porto, citrusy, mandle, figy, datle, 
olivy, vinič, korkový dub, rybolov 
(sardinky), spracovanie rýb, príjmy 
z cestovného ruchu, Sicília, 
Sardínia, Lipárske ostrovy, Alpy, 
Apeniny, Pádska nížina, Etna, 
Vezuv, Pád, Tiber, najviac ryže v 
Európe, pomaranče, olivy, 
krovinaté porasty – macchie, ortuť, 
síra, soli, mramor, strojárstvo – 
automobily, lode, elektrotechnika; 
hutníctvo, chemická, potravinárska, 
textilná a obuvnícka výroba Rím, 
Miláno, Turín, Janov, Benátky, 
Florencia, Neapol členité pobrežie 
– Peloponéz, Chalkidikí, Rodos, 
Kréta...Olymp, Korintský prieplav, 
pasienky – ovce, kozy vinič, olivy, 
figy, citrusy, tabak, hrozienka, 
rybolov, lov morských húb, hnedé 
uhlie, mramor, rudy, Athény, 
Pireus, Solún; námorná doprava 
cestovný ruch: stredomorská 
príroda, pláže, miesta gréckej 
histórie  "Vatikán - najmenší štát 
sveta, centrum katolíckej cirkvi a 
pápeža, Chrám sv. Petra, 
kniežatstvo Monako – kasína, 
bankovníctvo, F 1, horský štát 
Andorra – obchod a cestovný ruch, 
Malta - ostrovný štát, cestovný 
ruch 

obyvateľstvo a 
opísať spôsob jeho 
života. Analyzovať 
pomocou mapy 
fyzickogeografické 
prvky južnej Európy 
a stručne opíše 
socioekonomické 
prvky každého 
štátu. Poznať 
turisticky 
najzaujímavejšie 
miesta. Zdôvodniť 
príčiny vzniku 
niektorých 
ekologických a 
hospodárskych 
problémov v južnej 
Európe a uvažovať 
o možnostiach ich 
riešenia. Vedieť, 
ktoré krajiny sú 
členom EÚ. 

  
  

Juhovýchodná 
Európa 

Štáty juhovýchodnej Európy, 
Dunajská delta, Karpaty – lesy, 
Valašská nížina – 
poľnohospodárstvo: kukurica, 
pšenica, chov oviec, Dunaj, ložiská 
ropy – okolie Ploješti petrochémia, 
hutníctvo, strojárstvo, Bukurešť, 
Brašov, Kluž, Konstanca, pobrežie 
Čierneho mora, Dunaj, Marica, Rila, 
Pirin, Rodopy, Stará planina 
(Balkán), Hornotrácka nížina, 
černozeme – zelenina, ovocie, 

Určiť polohu, 
hlavné mesto a 
úradný jazyk 
jednotlivých štátov 
juhovýchodnej 
Európy. 
Charakterizovať 
obyvateľstvo a 
opísať spôsob jeho 
života. Analyzovať 
pomocou mapy 
fyzickogeografické 

RLK, MUV, TBZ 

  55. - Juhovýchodná 
Európa 

  56. - Bulharsko , 
Rumunsko 

  57.-58 - Chorvátsko, 
Čierna Hora, 
Srbsko, 
Slovinsko, 
Macedónsko, 
BaH, Albánsko 



  59. - Test pšenica, kukurica, slnečnica, tabak, 
vinič, bavlník, ruže Sofia, Plovdiv, 
Varna, Burgas, Stara Zagora, Ruse 
rekreačné strediská – Zlaté piesky, 
Nesebar, Julské Alpy, Karavanky, 
Kras, Triglav, bohatstvo dreva, 
vodnej energie Ľubľana, Maribor, 
Koper, Dalmácia, Dináre, Sáva. 
Dráva, poľnohospodárstvo – 
pšenica, kukurica, vinič, ovocie; 
vodná energia, strojárstvo, 
potravinárstvo, výroba chemikálií, 
hliníka; Záhreb, Rijeka; rekreačné 
oblasti (Pula, Zadar, Split, 
Makarska, Dubrovnik); Plitvické 
jazerá, Belehrad, Kosovo, Priština, 
Vojvodina, Novi Sad, Podgorica, 
prímorské rekreačné strediská, 
Kotorská Boka, Budva, krasové 
plošiny Čierna Hora – ekologický 
štát, Sarajevo, Moslimovia, Srbi, 
Chorváti, Sáva, Drina, Neretva, 
pohoria, pasienky - dobytok, ovce, 
kozy; lesy občianska vojna (1992 – 
1995) "Vardar, rudy chrómu, medi, 
železa – hutníctvo; 
Skopje,                                 Prokletije, 
jazerá – Skadarské, Ochridské, 
Prespanské; bohatstvo lesov, 
prírodný asfalt, rudy, Tirana, Drač 

prvky 
juhovýchodnej 
Európy a stručne 
opíše 
socioekonomické 
prvky každého 
štátu. Poznať 
turisticky 
najzaujímavejšie 
miesta. Zdôvodniť 
príčiny vzniku 
niektorých 
ekologických a 
hospodárskych 
problémov v 
juhovýchodnej 
Európe a uvažovať 
o možnostiach ich 
riešenia. Vedieť, 
ktoré krajiny sú 
členom EÚ. 

VI. 
  

Východná 
Európa 

Štáty východnej Európy, Čierne 
more, Azovské more, Krym, 
Karpaty, Krymské vrchy, Dneper, 
orná pôda: pšenica, kukurica, 
cukrová repa, slnečnica; čierne 
uhlie – Donbas, mangánová a 
železná ruda – Krivoj Rog hutníctvo, 
strojárstvo, chem. Priemysel 
Podneprie, Dnepropetrovsk, 

Určiť polohu, 
hlavné mesto a 
úradný jazyk 
jednotlivých štátov 
východnej Európy. 
Charakterizovať 
obyvateľstvo a 
opísať spôsob jeho 
života. Analyzovať 

RLK, MUV, TBZ 

  60. - Východná 
Európa 

  61. - Rusko 

  62. - Ukrajina 

  63. - Bielorusko, 
Moldavsko 

  64. - Test 



  65.-66 - Záverečné 
opakovanie 

Doneck, Charkov, Odessa, Kyjev, 
Ľvov, Užhorod, Černobyľ ""Prut, 
černozeme, poľnohospodárstvo: 
vinohradníctvo, ovocinárstvo 
Kišiňov, Gagauzovia, Pinské 
močiare, Západná Dvina, Neman, 
Bug, Dneper – prieplavy podzoly, 
Bielovežský NP, Minsk, 
Východoeurópska a Západosibírska 
nížina, Ural, Kaukaz, Altaj, 
Stredosibírska plošina, Volga, Ob, 
Jenisej, Lena, Amur, Bajkal; tajga – 
ťažba dreva, chov a lov kožušinovej 
zveri, stepi – černozeme: pšenica, 
kukurica, slnečnica, cukrová repa 
federatívny štát, autonómne 
republiky, pestré národnostné 
zloženie; ropa, zemný plyn, čierne a 
hnedé uhlie, železná ruda, farebné 
kovy, apatity, soli, zlato, diamanty, 
vodná energiaTranssibírska 
magistrála, Bajkalsko-amurská 
magistrála, Moskovská oblasť, Ural, 
Povolžie, čiernomorské pobrežie, 
Západná Sibír, Východná Sibír, 
Ďaleký Východ  Moskva, Sankt 
Peterburg, Murmansk, Kazaň, 
Samara, Voronež, Novosibirsk, 
Omsk, Irkutsk, Vladivostok..." 

pomocou mapy 
fyzickogeografické 
prvky východnej 
Európy a stručne 
opíše 
socioekonomické 
prvky každého 
štátu. Poznať 
turisticky 
najzaujímavejšie 
miesta. Zdôvodniť 
príčiny vzniku 
niektorých 
ekologických a 
hospodárskych 
problémov v 
východnej Európe a 
uvažovať o 
možnostiach ich 
riešenia. Vedieť, 
ktoré krajiny sú 
členom EÚ. 

 
 

 

 

 

 

 

  



Učebné osnovy geografia 9. roč. 
 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

Geografia v bežnom 
živote 

Mapa, tematická 
mapa, mierka 
mapy, diagram, 
legenda mapy, 
mapy na internete, 
Google map, 
Google Earth 
Svetové strany, 
rovnobežka, 
poludník, určovanie 
geografickej 
polohy, súradnice, 
geografická šírka a 
dĺžka GPS, 
určovanie trasy 
Európa, Slovensko, 
rozloha, 
geografické 
súradnice, okrajové 
body Slovenska  

-pozná a vie čítať 
rôzne druhy máp, 
vie interpretovať 
informácie podľa 
diagramu, vie 
používať 
internetové mapy  - 
vie určiť polohu 
ľubovoľného 
miesta pomocou 
geografických 
súradníc -pozná 
význam využitia 
GPS -pozná rozlohu 
Slovenska a vie 
porovnať rozlohu  
Slovenska 
s ostatnými štátmi 
Európy - vie určiť 
polohu 
geografickými 
súradnicami - vie 
určiť polohu 
Slovenska 
vzhľadom na 
okolité štáty  

OSR 

  1. - Tematické mapy 

  2.-3 - Geografické 
súradnice 

  4. - GPS v praxi 

  5.-8 - Praktické cvičenia 

X. 9. - Test 

  

  

Fyzicko-geografická 
charakteristika 
Slovenska 

Štátne útvary na 
Slovensku 
v minulosti –
príchod Slovanov, 
Samova ríša, Veľká 
Morava, Uhorsko, 
Československá 
republika, 
Slovenská republika 
Jadrové, sopečné 
a flyšové pohoria, 
nerastné suroviny- 
štrky, piesky, 
andezit, ryolit, tufy, 
magnezit, hnedé 
uhlie, farebné kovy, 

- vie opísať 
historický vývoj 
Slovenska - vie aké 
horniny tvoria 
flyšové, jadrové 
a sopečné pohoria - 
roztriedi pohoria 
podľa geologickej 
stavby.  - pozná 
využitie nerastných 
surovín 
vyskytujúcich sa na 
Slovensku. - vie 
určiť na mape 
vybraté povrchové 
celky, opísať ich 

ENV, OZO, TBZ 

  10. - Rozloha, poloha 
a ohraničenie  

  11. - Historický vývoj 
Slovenska 

  12.-13 - Geologická stavba 
Slovenska 

XI. 14.-15 - Povrchové celky 

  16. - Premeny povrchu 

  17. - Test 

  18. - Podnebie 

  19.-20 - Vodstvo 

XII. 21. - Rastlinstvo, 
živočíšstvo, pôdy 



  22. - Test - prírodné 
pomery Slovenska 

soli Pohoria, nížiny, 
kotliny  Karpaty – 
vonkajšie, 
vnútorné, 
Východné Západné, 
Panónska panva- 
Záhorské, 
Podunajská, 
Východoslovenská 
nížina Pieskové 
presypy, spraše, 
skalné mestá, 
riečna dolina, 
meander, mŕtve 
ramená, jazerá, 
plesá, močiare, 
ľadovcové doliny, 
jaskyne, kras 
Podnebie, počasie, 
podnebné oblasti – 
chladná, mierne 
teplá, teplá, vetry 
Úmorie, povodie, 
riečna sieť, Dunaj, 
Váh, Hron, Ipeľ, 
Nitra, Dunajec, 
Torysa, Hornád, 
Ondava, Topľa, 
Laborec, Latorica, 
Bodrog, plesá, 
vodné nádrže, 
Orava, Liptovská 
Mara, Gabčíkovo, 
Ružín, Domaša, 
Zemplínska Šírava, 
plesá, minerálne 
vody, kúpele Pôdne 
typy, pôdne druhy, 
vegetačné stupne, 
typický zástupcovia 
živočíšnej oblasti, 
TANAP, PIENAP, 
Nízke Tatry, Malá 
a Veľká Fatra, 
Slovenský raj, 
Slovenský kras, 
Muránska planina, 
Poloniny, jaskyne  

polohu - pozná 
názov najvyššieho 
a najnižšieho body 
Slovenska a jeho 
nadmorskú výšku -
na príkladoch 
vysvetlí ako 
pôsobia vonkajšie 
činitele na povrch 
Slovenska. -vysvetlí 
na príkladoch ako 
vzniká skalné 
mesto, riečna 
dolina, ľadovcová 
dolina, sprašové 
nánosy, jaskyne, 
meandre, mŕtve 
ramená, jazerá  -
určí, ktorý činiteľ 
prevládal v danej 
lokalite a dotvoril 
zemský povrch 
podľa rôznych 
obrázkov oblastí 
Slovenska -vytvorí 
projekt na tému 
Zaujímavé miesta 
vytvorené prírodou 
na Slovensku -
vysvetlí vplyv 
podnebia na 
formovanie 
povrchu 
a rozšírenie 
rastlinstva -opíše 
ako sa mení 
počasie v priebehu 
jednotlivých 
ročných období, 
ako sa mení teplota 
a množstvo zrážok 
(použiť diagramy). 
Pozná podnebné 
oblasti na 
Slovensku 
a vymedzí oblasť 
ich výskytu   - vie 
vysvetliť pojmy 
povodie a úmorie  -
vysvetlí význam 
výstavby vodných 
nádrží - vie určiť na 



mape toky riek, 
polohu jazier 
a vodných nádrží -
pozná slovenské 
kúpele a oblasti 
minerálnych vôd 
a vie vysvetliť ich 
význam - určí podľa 
mapy rozloženie 
pôdnych typov 
a pôdnych druhov 
na Slovensku - 
pozná a vie 
charakterizovať 
oblasti rastlinstva 
a živočíšstva  - vie 
uviesť príklady 
typických 
zástupcov 
príslušnej oblasti - 
pozná a vie 
charakterizovať 
národné parky na 
Slovensku  

  

  

Humánno- 
geografická 
charakteristika 
Slovenska 

Hustota 
obyvateľstva, 
náboženská a 
veková štruktúra, 
prirodzený 
prírastok, 
národnostná a 
zamestnanecká 
štruktúra, mestské 
a vidiecke sídla 
Ťažba nerastných 
surovín, priemysel, 
poľnohospodárstvo, 
doprava, služby, 
obchod, export, 
import Strediská 
letnej a zimnej 
rekreácie, prírodné 
a kultúrne lokality, 
ľudová kultúra a 
architektúra 
Košický, Prešovský, 
Banskobystrický, 
Žilinský, 

 - charakterizuje 
rozmiestnenie 
obyvateľstva - určí 
oblasti najväčšieho 
zaľudnenia a 
riedkeho osídlenia - 
vysvetlí ako 
prírodné pomery 
ovplyvňujú život 
obyvateľov - 
charakterizuje 
jednotlivé štruktúry 
obyvateľstva - vie 
na mape ukázať 
najväčšie sídla 
Slovenska - pozná a 
charakterizuje typy 
sídel Slovenska a 
porovnať ich so 
sídlami sveta. -
charakterizuje a na 
mape ukáže 
hospodársky 
najvyspelejšie 

MUV, RLK 

  23.-24 - Obyvateľstvo a sídla 

  25.-27 - Hospodárstvo 

I. 28.-30 - Cestovný ruch 

  31. - Test 

  32.-33 - Kraje Slovenska 

II. 34.-35 - Bratislavský kraj  

  36. - praktické cvičenia + 
test 

  37.-38 - Trnavský kraj 

III. 39. - praktické cvičenia + 
test 

  40.-41 - Nitriansky kraj 

  42. - praktické cvičenia + 
test 

  43.-44 - Trenčiansky kraj 

  45. - praktické cvičenia + 
test 

IV. 46.-47 - Žilinský kraj 

  48. - praktické cvičenia + 



test Trenčiansky, 
Trnavský, 
Nitriansky, 
Bratislavský kraj, 
Západné, Stredné 
a Východné 
Slovensko  

oblasti Slovenska -
pozná dopravné 
uzly Slovenska, vie 
charakterizovať 
druhy dopravy -
rozlišuje pojmy 
import a export -
vie vysvetliť HDP -
pozná špecifiká 
zahraničného 
obchodu -pozná, 
charakterizuje a 
ukáže na mape 
zaujímavé miesta 
pre cestovný ruch - 
opíše možnosti 
rozvoja cestovného 
ruchu v miestnej 
krajine. - vytvorí 
projekt na tému 
Cestujeme po 
Slovensku -porovná 
jednotlivé kraje na 
Slovensku s 
prihliadnutím na 
ich osobitosti, 
ukáže dôležité 
skutočnosti pre 
daný kraj na mape -
charakterizuje 
jednotlivé oblasti 
Slovenska a 
porovná ich s 
ostatnými 
oblasťami  

  49.-50 - Banskobystrický 
kraj 

  51. - praktické cvičenia + 
test 

  52.-53 - Košický kraj 

V. 54. - praktické cvičenia + 
test 

  55.-56 - Prešovský kraj 

  57. - praktické cvičenia + 
test 

    Miestny región Liptov, Liptovská 
kotlina, Váh, Tatry, 
Liptovská Mara, 
kúpele, minerálne 
vody, jaskyne, 
termálne kúpaliská, 
športové areály, 
zaujímavosti 
oblasti, chránené 
oblasti, národné 
parky, ..... 

 - žiak bude vedieť 
opísať podľa mapy 
miestnu krajinu a 
svoju obec formou 
ppt prezentácie- 
pozná špecifiká 
svojej obce a 
ľudové tradície 

RLK, TBZ, OZO, 
ENV   58.-59 - Fyzická geografia ( 

poloha, povrch, 
podnebie, vodstvo, 
rastlinstvo a 
živočíšstvo...) 

VI. 60.-61 - Humánna geografia 
( obyvateľstvo a 
sídla, hospodárstvo, 
pamiatky....) 

  62.-65 - Projekty - moja 
obec 

. 66. - Záverečné 
zhodnotenie 

 


