Zeměpis pro 9. ročník
okruh

vysvětlí rozdíl mezi půdními
typy a druhy, porovná jejich
rozmístění, vyjmenuje hlavní
rostlinné oblasti
vyhledá pomocí mapy
chráněná území

učivo

mezipředmětové vztahy

poloha, rozloha

Vl5

členitost povrchu

Př5 - vodní ekosystémy

Projekt Globe - meteorologie
přírodní poměry (podnebí, vodstvo,
rostlinstvo, živočišstvo)

Česká republika

6V3

popíše polohu, rozlohu ČR v
Evropě i vzhledem k
sousedním státům
popíše a ukáže s pomocí map
členitost povrchu i veškeré
vodstvo, zdůvodní využití
vodstva
vysvětlí čím a jak je
ovlivněno počasí

6V3

6V3

6V3

výstupy

ochrana přírody

Př5- jednotlivé ekosystémy; Př9 pedologie;

Př6,7; VKO 6,7,9-ochrana ŽP,
problémy Modré planety

obyvatelstvo

6V4

vysvětlí základní pojmy:
hustota, národnost, přírůstek,
migrace, sídlo, urbanizace
určí počet obyvatel a
postavení ČR v Evropě
vyhledá a zdůvodní největší a
nejmenší soustředění
obyvatelstva v ČR

Pč8; VkO9 - trh práce, volba
povolání
počet, rozmístění obyvatel

poznámky

6V4
6V4

rozdělí obyvatelstvo podle
různých hledisek

rozdělení obyvatelstva

rozdělí sídla

sídelní poměry

významná sídla vyhledá a ukáže
na mapě

hospodářství
základní pojmy, sféry
transformace a její dopady
vyjmenuje hlavní průmyslová
odvětví, porovná předpoklady

6V4

6V4

na mapě ukáže nejvýznamnější
průmyslová střediska
porovná příklady chovu
hospodářských zvířat
vyjmenuje hlavní pěstované
plodiny a rozdělí je do oblastí
vyjmenuje druhy dopravy - jejich
význam, specifikuje klady,
zápory, problémy, vyhledá
nejdůležitější tratě

průmysl (odvětví, předpoklady, rozmístění)

Česká republika

6V4

6V5

vysvětlí základní pojmy

Př7- krytosemenné rostliny
zemědělství (odvětví, zemědělské oblasti)

doprava

6V5

6V4

posoudí význam služeb,
vyjmenuje příklady
vyhledá a na mapě ukáže
nejvýznamnější místa v ČR

sestaví přehled vyvážených a
dovážených výrobků, zjistí
nejvýznamnější obchodní
partnery

služby, cestovní ruch

zahraniční obchod

oblasti (regiony)

VkO6 - správní členění ČR, kraje
ČR

Vymezí místní region
Hodnotí přír., hospod., kultur.
Poměry
pracuje s turistickou mapou

Česká republika

6V2 6V1

6V4

administrativní členění
kraje (Praha, Středočeský, Jihočeský,
Plzeňský, Karlovarský, Ústecký,
Liberecký, Královéhradecký, Pardubický,
Vysočina, Jihomoravský, Zlínský
VkO6 - náš region
místní region

