
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Geografia 7. 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 siedmy 

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

 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

 

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový  

a integrujúci charakter. Ide o súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne  

skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny.  

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

žiakov 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 žiaci získajú  

informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich.  

Prostredníctvom geografie žiaci získavajú schopnosť rozpoznať a pochopiť význam tolerancie  

a úcty k iným národom, dôležitosť 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 možnosti tvorby prognóz  

pri jej ďalšom využívaní, ochrane a zveľaďovaní.  

  

2. Ciele učebného predmetu a kompetencie 

 

 

Ciele geografie v 7. ročníku:  

  

 Ázii, geografických charakteristikách obidvoch  

svetadielov,  

 

vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich,  

 

ozvíjať kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním  

referátov. Žiaci samostatne s pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie  

o krajine.  

aných  

regiónoch sveta. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity,  

venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou  

obsahu regionálnej geografie.  

j v praxi – plány miest, autoatlas,  

mapy na internete, orientovať sa na mape podľa súradníc,  

 

 

vypracovať referát a odprezentovať ho,  



– prírodných a kultúrnych,  

 

druhy funkčnej gramotnosti:  

– čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie,  

triediť ich, využívať, prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých textov – grafov,  

diagramov máp, tabuliek, štatistických údajov,  

- čítanie obrázkov,  

- vysvetľovanie vzniku a procesu prírodných dejov  

v jednotlivých oblastiach sveta,  

- získavanie informácií o rôznych kultúrach sveta a jej  

hodnotenie,  

- je spojená najmä so štatistikou, vyjadrením údajov  

humánnej geografie,  

 

 hodnotení vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou.  

  

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových  

kompetencií tým, že vedie žiakov k:  

 

 

 

 

h  

 

 

 

 

 

ionálnych, kreatívnych,  

sociálnych a kognitívnych schopností  

 

jazykového portfólia ako nástroja sebahodnotenia  

 

 pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným využívaním IKT  

  

 

3. Obsah učebného predmetu 

 

 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Počet 

hodín 

Úvodná 

hodina 

Plán práce, aktivity, 

spôsob hodnotenia. 

Pripraviť žiakov na získavanie 

nových vedomostí. 

OSR 

OZO 

ENV 

1 

I.Svet  Osídlenie 

obyvateľstva  

Rozmiestnenie, 

hustota  

obyvateľstva  

Rasové a 

Žiak vie:  

-ako prišli prví ľudia na Zem, 

rast počtu obyvateľov,  

pozná problémy ľudí vo 

veľkomestách.  

-charakterizovať rasy a 

OSR,  

OZO,  

ENV 

3 



národnostné  

zloženie.  

Jazyky sveta.  

Náboženstvá, kultúry 

národy, dôsledky miešania rás  

-vysvetliť vplyv náboženstva 

na problémy vo svete,  

vznik konfliktov, ich príčiny  

II.  

Afrika 

Poloha, členitosť 

pobrežia  

Povrch  

Sahara, rozširovanie 

púští,  

Kilimandžáro  

Podnebie, pasáty  

Vodstvo, Viktoriine  

vodopády, rieky a 

jazerá.  

Rastlinstvo, 

živočíšstvo,  

pôdy  

Národné parky 

Afriky,  

Afrika- cesta praveku  

Zaniknuté civilizácie  

Obyvateľstvo a sídla, 

rasy  

Hospodárstvo Afriky  

Doprava  

Safari parky  

Severná Afrika,  

Štáty severnej Afriky  

Stredná Afrika  

Štáty strednej Afriky  

Južná Afrika  

Štáty južnej Afriky  

Pamiatky UNESCO  

Opakovanie TC 

Žiak vie:  

-polohu Afriky, nájde 

obratníky, rovník  

-Somálsky polostrov, 

Mozambický prieliv,  

Gibraltársky prieliv, Červené, 

Stredozemné more,  

Guinejský záliv, ostrov 

Madagaskar, Suezský prieplav  

-cesty objaviteľov Afriky  

-pohoria Afriky, púšte, 

najvyšší vrch Afriky  

-vplyv podnebia na povrch 

Afriky, činnosť pasátov  

-moria Afriky, významné 

rieky, úlohu Nílu, jazerá,  

pojem oáza  

-typy krajín, rastlinstvo a 

živočíšstvo Afriky, národné  

parky  

-problémy obyvateľstva, 

problémy vidieckych  

a mestských osídlení, rasy a 

národy v Afrike,  

náboženstvá  

-hospodárske využitie Afriky, 

dopravu, školstvo  

-regióny Afriky s jej 

povrchom, štátmi, 

obyvateľstvom  

a hospodárstvom  

Žiak vie :  

Určíť polohu Afriky,  

-orientuje sa na mape sveta  

-pomenuje najvyššie pohoria,  

-ukáže púšte, panvy, nížiny  

-podľa obrázkov opíše Saharu 

a oázu  

-vysvetlí vznik podnebných 

pásiem a pasátov  

-Vie ukázať jednotlivé rieky, 

jazerá a vodopády  

-vie vysvetliť rozdiely vo 

vodnatosti riek  

-vie vysvetliť vznik pásiem a 

stupňov  

TBZ,  

ENV,  

MUV,  

MDV,  

OSR,  

OZO 

10 



-opíše faktory ktoré 

ovplyvňujú vznik rastlinstva  

a živočíšstva  

-priradí k podnebnému pásmu 

rastlinné stupne  

-vie charakterizovať skupiny 

obyvateľov  

-pozná hlavné mestá veľkých 

štátov,  

-vie ich ukázať na mape  

-ovláda výskyt nerastných 

surovín, Vie popísať  

dôvody negramotnosti, -pozná 

príčiny vysokej  

chorobnosti a úmrtnosti 

obyvateľstva  

-vytvorí projekt zaujímavých 

miest CR v Afrike  

-vie opísať safari parky,  

-pozná význam ochrany 

prírody  

-pozná význam konžského 

pralesa  

-vie charakterizovať rozdiely v 

hospodárstve krajín  

-vie opísať spôsob života v 

jednotlivých krajinách  

-vie vymenovať hlavné 

problémy afrických krajín  

-vie príčinu vzniku pyramíd a 

ich význam pre  

spoločnosť 

III.Ázia  Poloha a pobrežie  

Povrch  

Zaujímavosti Ázie  

Himaláje  

Podnebie, podnebné 

pásma,  

Monzúny, tsunami  

Vodstvo- rieky  

Vodstvo - jazerá  

Prezentácie  

Rastlinstvo a 

živočíšstvo,  

pôdy  

Využívanie 

prírodných  

pásiem človekom  

Obyvateľstvo a sídla  

Najvýznamnejšie 

Žiak:  

-vie na mape určiť polohu 

Ázie vo vzťah k iným  

svetadielom,  

-pozná cestovateľov, ktorí 

skúmali oblasť  

-vie vysvetliť, ako vznikli 

pohoria na príkladoch podľa  

tematických máp, obrázkov, 

fotografií – Himaláje  

-vie určiť oblasti jednotlivých 

podnebných pásiem a  

ich charakteristické znaky,  

opísať, ktoré faktory najviac  

ovplyvňujú podnebie Ázie,  

-Vie ukázať jednotlivé rieky, 

jazerá  

-vie vysvetliť rozdiely vo 

ENV,  

TBZ,  

OSR,  

OZO,  

MDV,  

MUV,  

RLK  

18 



sídla  

Opakovanie  

Test  

Hospodárstvo- vývoj  

poľnohospodárstvo  

Hospodárstvo- 

priemysel,  

školstvo, 

zdravotníctvo a CR  

Ázijské tigre  

Juhozápadná Ázia  

Južná Ázia  

Juhovýchodná Ázia  

Východná Ázia  

Severná Ázia  

Stredná Ázia  

Zaujímavosti prírody 

Ázie  

Kultúrne pamiatky  

UNESCO  

Prezentácie žiakov  

vodnatosti riek  

-vie vysvetliť vznik pásiem a 

stupňov  

-opíše faktory ktoré 

ovplyvňujú vznik rastlinstva  

a živočíšstva  

-priradí k podnebnému pásmu 

rastlinné stupne  

-vie charakterizovať skupiny 

obyvateľov podľa farby  

pleti  

-pozná rozdiely v ázijských 

náboženstvách  

-pozná hlavné mestá veľkých 

štátov,  

-vie vymenovať najdôležitejšie 

poľnohospodárske  

plodiny  

-pozná lokality pestovania 

plodín a chovu zvierat  

-pozná svetové značky 

výrobcov automobilov,  

elektroniky  

-ovláda miesta výskytu ner. 

surovín – ropa, zem. Plyn  

-vie ukázať na mape  

najstaršie mestá sveta  

-vie zhodnotiť problémy s 

preľudnením,  

-chápe vplyv náboženstva  

-pozná mená slovenských 

horolezcov na osem  

tisícovkách  

-pozná ekologické problémy 

spojené s pobytom  

horolezeckých výprav  

-vie lokalizovať jednotlivé 

štáty  

-rozozná rozdiely v 

jednotlivých kultúrach  

-vie lokalizovať jednotlivé 

štáty  

-vie charakterizovať históriu a 

hospodárstvo krajín  

-vie lokalizovať región  

-pozná spôsob života v púštnej 

oblasti a v oblasti Sibíri  

-pozná miesta výskytu nerast. 

surovín  

-pozná význam Hodvábnej 



cesty- Samarkand, Buchara  

-pozná ekol. problémy 

vysychania Aralského jazera  

-chápe význam ochrany 

prírody  

-chápe dôvody ochrany 

kultúrnych hodnôt 

Záverečné 

opakovanie 

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 žiaka cieľovému jazyku zo strany  

učiteľa a výukových materiálov (CD, DVD, multimediálnych programov a pod.)  

Pomocou správne zvolených metód vytvárame atmosféru, v ktorej sa dieťa môže učiť  

s radosťou bez strachu a stresu, využívame a motivujeme chuť dieťaťa do učenia sa a jeho  

prirodzenú zvedavosť, zohľadňujeme potreby dieťaťa a hlavne umožňujeme mu učiť sa za  

pomoci všetkých zmyslov. .  

 Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných  

osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.  

1. Motivačné metódy:  

 

 

rnosti prostredníctvom nastoleného problému),  

 

2. Expozičné metódy:  

 

 

 



konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie  

situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie),  

 

 

3. Problémové metódy:  

 

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

 projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma,  

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, využívanie  

podstatných informácií),  

5. Samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky  

a experimentovanie  

 (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie).  

6. Aktivizujúce metódy:  

 

účelom riešenia daného problému),  

 

á na vzájomnej  

závislosti členov heterogénnej skupiny).  

7. Fixačné metódy:.  

 

využitím 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 žiakov využívame nasledovné učebné  

zdroje:  

Učebnica 

Školský atlas svet.  

Zemepisný atlas sveta  

 multimediálne CD ROM  

pracovné listy,  

internet,  

časopisy, obrazový demonštračný materiál  

populárno-náučná literatúra  

  

 

7. Hodnotenie predmetu 

 

Predmet geografia v 7. ročníku klasifikujeme. Prebieha v súlade s príslušným  

metodickým pokynom. Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými  

potrebami dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so  

špecifickými potrebami.  

  



 Žiak bude hodnotený priebežne i sumárne na konci jednotlivých polrokov. Hodnotenie  

práce žiaka bude pozostávať z:  

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

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

problémových úloh minimálne 1x za polrok)  

 - z tvorby a prezentácie referátov a prezentácií v PowerPointe (žiak môže mať i viac  

prezentácií, ale do klasifikácie sa započítajú 2 v danom roku)  

 - samostatnej práce na hodinách, aktivity pri plnení úloh  

 - vytvorenia pracovného listu pri opakovaní ( žiak môže vytvoriť jeden pracovný list za  

rok)  

 - písomné úlohy budú hodnotené známkou, ostatné slovne i známkou  

  

. U žiakov rozvíjame správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom.  

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským  

vzdelávacím programom.  

 

Hodnotíme a klasifikujeme:  

- komunikačné zručnosti  

- jazykové schopnosti  

- manuálne zručnosti a ich využižie  

- umelecké a psychomotorické schopnosti  

- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia  


