
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Geografia 6. roč.  

 

Názov ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Geografia 

Ročník šiesty 

Rozsah ŠVP    1hodina/týždeň ,ŠkVP  0  hodina/týždeň   Spolu :  33   hodín/rok 

 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

 

Regionálna geografia Austrálie a Ameriky tvorí základ vyučovania geografie v 6.  

ročníku. Pre ţiakov je prijateľným spôsobom ako získať veľa zaujímavých informácií o  

štátoch týchto svetadieloch 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 a kompetencie 

 

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových  

kompetencií tým, ţe vedie ţiakov k:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sociálnych a kognitívnych schopností  

 

jazykového portfólia ako nástroja sebahodnotenia  

 

pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným vyuţívaním IKT  

 V 6.ročníku by ţiaci mali:  

 získať základné vedomosti o Austrálii a Amerike, geografických charakteristikách  

obidvoch svetadielov, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné 

vzťahy a vysvetľovať ich,  

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, mapy  

na internete,  

 riešiť modelové situácie,  

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

základe vedomostí,  

 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,  

 orientovať sa na mape podľa súradníc,  

 podľa príkladov vysvetliť ako vzniká pohorie, kaňon, rieka, ľadovec, púšť, daţďový  

prales,  

uviesť príklady v jednotlivých regiónoch sveta so zameraním na Austráliu a  

Ameriku,  

 pripraviť projekt, získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať, triediť,  

vyhodnocovať 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 sveta, 

kultúrna gramotnosť- získavanie informácií o rôznych kultúrach sveta 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.  

3. Obsah učebného predmetu 

 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Počet 

hodín 

Úvodná 

hodina 

Plán práce, aktivity, 

spôsob hodnotenia. 

Pripraviť ţiakov na získavanie 

nových vedomostí. 

OSR 

OZO 

ENV 

1 

I.PLANÉT

A  

ZEM  

Vznik pohorí, 

sopečná  

činnosť, podnebie  

a podnebné pásma, 

typy  

krajín na Zemi, ţivot 

ľudí  

v typoch krajín  

Ţiak vysvetlí vznik pohorí, 

pozná vrásové, kryhové a 

sopečné pohoria,  

pozná najznámejšie sopky na 

svete; pozná oblasti častých 

zemetrasení  

Ţiak vie vysvetliť pojem -

klíma, meteorológia, počasie, 

podnebie,  

podnebné pásma, prúdenie 

vzduchu a  

OSR,  

ENV,  

OZO,  

MUV 
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morských prúdov,  

-typy krajín podnebné a 

rastlinné pásma Zeme.  

Ţiak pozná ţivot vo vysokých 

pohoriach. 

II.  

AUSTRÁL

IA  

A 

OCEÁNIA  

TICHÝ 

OCEÁN  

POLÁRNE  

OBLASTI  

Polárne oblasti: 

Arktída, Antarktída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tichý oceán, 

Oceánia:  

Delenie Oceánie, 

typy  

ostrovov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austrália:  

Poloha, objavovanie,  

povrch, podnebie, 

vodstvo,  

rastlinstvo a 

ţivočíšstvo,  

hospodárstvo, 

problémy  

obyvateľov  

 

 

 

 

 

 

Ţiak pozná všetky biotopy 

Antarktídy, jej objaviteľov, 

vyuţitie  

Ţiak pozná všetky biotopy 

Antarktídy,  

jej objaviteľov, vyuţitie  

Ţiak vie rozlíšiť a porovnať 

ţivot na póloch, vie nájsť 

rozdiely v rastlinstve,  

ţivočíšstve a podnebí  

 

Ţiak vie nájsť časti Oceánie a 

pozná ţivot ľudí, ovláda 

zmysel pojmu  

dátumová hranica  

Ţiak prezentuje získané 

poznatky, určí  

polohu Austrálie na Zemi  

vo vzťahu k ostatným 

svetadielom, určí  

polohu Austrálie v 

geografickej  

sieti, orientuje sa na mape 

sveta a vie lokalizovať 

svetadiely, číta základné údaje 

z mapy 

 

Ţiak vysvetlí vznik 

podnebných pásiem  

a Austrálii.  

Ţiak vie opísať vodstvo 

Austrálie, vymenuje 

najdôleţitejšie rieky.  

Ţiak vysvetlí vznik 

podnebných pásiem  

a Austrálii.  

Ţiak vie opísať vodstvo 

Austrálie, vymenuje 

najdôleţitejšie rieky.  

Ţiak vysvetlí, prečo sa v 

Austrálii  

nachádzajú niektoré druhy a 

inde na svete nie, vie opísať 

vznik svetadielov a príčinu  

existencie typických 

 

 

ENV,  

OSR,  

TBZ,  

MUV,  

RLK,  

MDV,  

OZO 
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Austrália:  

Poloha, objavovanie,  

povrch, podnebie, 

vodstvo,  

rastlinstvo a 

ţivočíšstvo,  

hospodárstvo, 

problémy  

obyvateľov  

 

ţivočíchov len na  

austrálskom svetadiely,  

diskutuje o zaujímavostiach.  

Ţiak pozná problémy 

obyvateľov a vie  

ich vysvetliť a dokumentovať 

na príkladoch.  

  

Ţiak opíše spôsob príchodu 

Európanov  

do Austrálie a spôsoby ich 

spoluţitia s domorodcami.  

  

Ţiak vytvorí zoznam 

zaujímavých miest  

Austrálie, vie porovnať 

vybrané mestá Austrálie  

podľa polohy a štruktúry 

obyvateľstva  

Ţiak vysvetlí druhy kultúr a 

ich význam pre ţivot človeka,  

vymenuje druhy športu alebo 

kultúry, ktoré preslávili 

Austráliu, predstaviteľov  

vedy, kultúry a športu – 

aktualizuje  

a zostaví zoznam športovcov.  

  

Ţiak dokáţe vytvoriť trasu 

výletu po Austrálii, vysvetlí 

spôsob dopravy,  

ubytovania, vyzdvihne 

prírodné podmienky, krásy, 

zaujímavé miesta  

a kultúru a ponúkne svoju 

trasu turistom.  

  

Ţiak vytvorí zoznam 

najzaujímavejších  

miest Austrálie podľa 

navrhnutých  

kritérií.  

  

Ţiak vie samostatne spracovať 

danú tému,  

vie odprezentovať svoju prácu 

pred spoluţiakmi, beseda o 

spoznávaní tejto  

časti sveta, plagát, ukáţky 

fotografií, filmov...  



III.  

AMERIKA 

Poloha, objavovanie, 

príroda-  povrch, 

podnebie, typy 

krajín, obyvateľstvo, 

hospodárstvo,  

Kanada, USA, 

Mexiko, Karibská 

oblasť, Brazília,  

Argentína a laplatské 

štáty,  

andské štáty, 

problémy  

Ameriky, projekt o 

Amerike 

Ţiak vie opísať, v ktorých 

oblastiach  

ţili staré civilizácie a čím 

prispeli k rozvoju vedy,  

opíše príchod Európanov a 

Afričanov do Ameriky,  

získava údaje z grafov a 

diagramov.  

  

Ţiak určí tri štáty a ich hlavné 

mestá,  

určí oblasti husto a riedko 

osídlené.  

Ţiak ovláda povrch Ameriky, 

vie sa orientovať, dokáţe nájsť 

povrchové celky, pozná 

význam štátov Ameriky.  

  

Ţiak pozná významné mestá 

USA, pozná ich históriu a 

súčasnosť.  

Ţiak dokáţe presne vymedziť 

oblasti Ameriky podľa 

rôznych kritérií,  

pozná, čo do ktorej oblasti 

patrí. Vie, aké plodiny sa 

pestujú, čím je  

Amerika známa. Pozná 

športovcov, druhy tancov, 

jedlá...  

  

Ţiak porovná mestá v Amerike 

podľa veľkosti, štruktúry 

mesta, obyvateľstva,  

vymenuje problémy, ktoré 

mô6u byť v jednotlivých 

mestách a riešenia  

problémov súvisiacich s 

rastom miest,  

opíše spôsob ţivota vo 

vidieckych sídlach,  

  

Ţiak vymenuje, ktoré druhy 

kultúry alebo športu preslávili 

Ameriku,  

vymenuje predstaviteľov vedy,  

kultúry a športu  

  

Ţiak vytvorí zoznam  

najzaujímavejších miest 

OSR, 

ENV,  

MULTV,  

TPPZ, 

OŢZ 
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Ameriky podľa určitých 

kritérií, opíše ako vytvoriť 

systém kritérií hodnotenia 

najzaujímavejších miest.  

  

Ţiak vie samostatne spracovať 

danú tému,  

vie odprezentovať svoju prácu 

pred  

spoluţiakmi, beseda o 

spoznávaní  

tejto časti sveta, plagát, ukáţky  

fotografií, filmov...  

IV.  

OPAKOV

ANIE  

Záverečné zhrnutie, 

zhodnotenie práce 

a vedomostí. 

Pripomenúť si zaujímavosti 

o Európe. 

 

OSR 

OZO 

ENV 

1 

 

 

Legenda:  

PRIEREZOVÉ TÉMY 

 

Environmentálna výchova ENV 

Mediálna výchova MDV 

Multikultúrna výchova MUV 

Ochrana života a zdravia OZO 

Osobnostný a sociálny rozvoj OSR 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TBZ 

Dopravná výchova – výchova 

k bezpečnosti v cestnej premávke 

DOV 

Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra 

RLK 

 

 

4. Využitie disponibilných hodín 

 

Predmet geografia nie je dotovaný. 

 

 

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.) Vyučovať v  

malej komunite s vyuţitým rôznych foriem práce.  

  

Metóda je pedagogická - špecifická didaktická aktivita subjektu a objektu vyučovania ,  

rozvíjajúca vzdelanostný profil ţiaka, súčasne pôsobiaca výchovne, a to v zmysle  

vzdelávacích i výchovných cieľov v súlade s vyučovacími a výchovnými princípmi.  

  

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:  

 

 

 

omocou ukáţky).  

2. Expozičné metódy:  

 

 

 

konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie  

situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie),  

 

 

3. Problémové metódy:  

 metóda (učenie sa riešením problémov zaloţenom na vymedzení a  

rozbore problému, tvorbe a výberu moţných riešení a vlastnom riešení) 

 

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:  

 

účelom riešenia daného problému),  

 

 

závislosti členov heterogénnej skupiny).  

7. Fixačné metódy:.  

pakovania 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 ţiakov vyuţívame nasledovné učebné zdroje:  

 učebnica 

Školský atlas svet  

 Zemepisný atlas sveta.  

pracovné listy,  

internet,  

časopisy,  



populárnonáučná literatúra 

 

7. Hodnotenie predmetu 

 

Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným metodickým pokynom. Pri  

hodnotení a klasifikovaní ţiakov so špecifickými potrebami dodrţiavame metodické pokyny  

na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov so špecifickými potrebami.  

Geografiu klasifikujeme. Hodnotíme ţiaka a následne ho klasifikujeme komplexne, na  

princípe individuálneho prístupu k osobnosti a hľadáme u ţiaka silné stránky, ktoré postupne  

rozvíjame. Pri klasifikácii sledujeme a zisťujeme prírastok vedomostí. Klasifikáciu  

obohacujeme aj o slovné hodnotenie, nasledovne:  

  

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

ţiaka bude pozostávať z:  

 z ústnych odpovedí ( ţiak bude ústne odpovedať minimálne 1x v danom štvrťroku )  

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

problémových úloh minimálne 2x za polrok)  

samostatnej práce na hodinách, aktivity pri plnení úloh  

 vytvorenia pracovného listu pri opakovaní ( ţiak vytvorí jeden pracovný list za polrok)  

 písomné úlohy budú hodnotené známkou, ostatné slovne i známkou  

Taktieţ rozvíjame u ţiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom.  

 

Pri hodnotení a klasifikácii ţiaka 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 


