Zeměpis pro 8. ročník
výstupy

okruh

učivo

3V1

vymezení zeměpisné polohy

na mapě vyhledá nejdůležitější prvky
ve členitosti pobřeží i povrchu

členitost pobřeží, povrch, vodstvo

VKO6,9- EU; Vl5 - Evropa - EU

vyjmnuje podnebné pásy i přírodní
oblasti Evropy
podnebí, přírodní oblasti
porovná srážky i teploty v
jednotlivých oblastech
zhodnotí rozmístění obyvatel, zjistí
jazykové skupiny
vyhledá ložiska nerostných surovin,
hlavní zemědělské a průmyslové
oblasti
porovná hustotu dopravní sítě

světové regiony

3V2, 3V3

3V2,
3V3

3V2, 3V3

popíše polohu Evropy, ukáže hranici
s Asií

3V1

Evropa a světové oceány

mezipředmětové vztahy

obyvatelstvo

GV9
Př9 - mineralogie

hospodářství

3V1,3V2,
3V3

vyhledá hlavní turistická centra
Evropy
popíše polohu jednotlivých ocánů,
zná jejich názvy, určí jejich využití

Př, D
světové oceámy

poznámky

vyjmenuje a na mapě ukáže všechny
evropské státy, jejich hlavní města

charakterizuje jednotlivé státy z
hlediska přírodních a hospodářských
podmínek

mezinárodní organizace

světové regiony

3V3
3V2, 3V3, 3V4

vyjmenuje evropská vojenská a
ekonomická seskupení

GV, VkO6,9- mezinárodní
organizace

Aj5 - Great Britain, London; Aj7 Scotland, Ireland, VkO7 národnostní menšiny
oblasti Evropy - střední; severní; západní;
jižní; jihovýchodní; východní

vyjmenuje nejdůležitější světové
organizace (politické, hospodářské,
vojenské)

společenské a hospodářské prostředí

4V6

4V5

4V5

politický zeměpis
dělení států podle těchto hledisek: poloha,
rozloha, lidnatost, správní členění (závislé,
nezávislé, unitární, federativní), státní
VkO8 - typy států
zřízení, státní hranice, způsob vlády,
stupeň hospodářského rozvoje

mezinárodní organizace a seskupení

VkO6,9- mezinárodní organizace,
GV

světová ohniska konfliktů

VkO7- problémy Modré planety;
GV

obyvatelstvo, sídla

4V1

společensk

porovná rozmístění obyvatelstva na
Zemi
rozděluje obyvatelstvo podle ras,
jazyků

počet, hustota, rozmístění

rasy, národy, jazykové a
náboženskéskupiny

VkO8 - lidská plemena,VKO9světová náboženství, Př8fylogeneze člověka

4V2

porovnává náboženství
posoudí pohyby obyvatelstva,
vysvětlí pojmy: migrace, urbanizace,
suburbanizace, aglomerace

sídelní poměry - urbanizace, aglomerace

GV9 - vztahy mezi lidmi, národy
a státy;VKO 6,7,8,9 vztahy mezi
lidmi, migrace

posoudí, jak přírodní podmínky
souvisí s funkcí sídla
pojmenuje znaky sídel

Př9 - mineralogie, petrologie

4V4
4V4

GV9 - globalizace světa,
průmysl - rozdělení, odvětví, hlavní oblasti nadnárodní společnosti; vliv
průmyslu na živ.prostředí

srovnává předpoklady pro územní
rozmístění hospodářských aktivit

vyjmenuje různé typy zemědělství,
zařazuje zemědělské plodiny, uvádí
příklady chovu hospodářských zvířat

zemědělství

Př7 - luční a polní ekosystémy

4V4

společenské a hospodářské prostředí

složky hospodářství, význam, těžba
nerostných surovin, oblasti

srovnává význam a rozmístění
jednotlivých druhů dopravy i jejich
význam

doprava - druhy

GV9 - dopad jednotlivých druhů
dopravy na živ.prostředí

4V4

4V3

světové hospodářství

zhodnotí význam služeb pro
obyvatelstvo

služby

4V4

na mapě ukáže hlavní oblasti
cestovního ruchu

cestovní ruch, hlavní oblasti

4V4

vysvětlí pojmy: export, import,
aktivní a pasívní obchodní bilance

mezinárodní obchod

GV9 - tvrdý a měkký turismus

