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1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

 

 

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 ostanými 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. 

 
 

2. Ciele učebného predmetu a kompetencie 

 

 

 

vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich,  

prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych štátoch,  

niciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním 

referátov.  

Žiaci samostatne s pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie o krajine.  

 

regiónoch. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej  

kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.  



– plány miest, autoatlas, mapy 

na  

internete, orientovať sa na mape podľa súradníc,  

nych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť,  

 

vypracovať referát a odprezentovať ho,  

 – prírodných a kultúrnych,  

získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, rozvíjať jednotlivé 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 Európy,  

- získavanie informácií o rôznych kultúrach a jej hodnotenie,  

- je spojená najmä so štatistikou, vyjadrením údajov humánnej  

geografie,  

diálna gramotnosť sa rozvíja u žiakov najmä v častiach regionálnej geografie pri  

hodnotení vzťahov jednotlivých skupín obyvateľstva medzi sebou.  

 

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových  

kompetencií tým, že vedie žiakov k:  

  

 kompetencií  

 

 

 

 

 

 

samostatnosti pri učení  

 

 

sociálnych a  

kognitívnych schopností  

 o učení sa geografiu a viesť ich k využívaniu vlastného 

jazykového portfólia ako nástroja sebahodnotenia 

 

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 

Európa – 

náš svetadiel 

Poloha Európy na mape 

a vo svete, členitosť pobrežia  

– okrajové moria, zálivy, prielivy, 

najväčšie polostrovy, ostrovy.  

Povrch – Alpy, Karpaty, 

Ural, Východoeurópska 

nížina, sopky,... Podnebie, 

podnebné pásma, vplyv 

Golfského prúdu na 

pobrežie severnej Európy. 

Vodstvo- rieky- Dunaj, 

Volga, Rýn, Odra, riečne 

prieplavy,-  jazerá. 

Rastlinstvo a živočíšstvo, 

pôdy. 

 

 

Využívanie prírody 

človekom, významné 

lokality cestovného ruchu.  

Zaujímavosti prírody 

Európy.  

Obyvateľstvo, kultúra, 

náboženstvo, jazykové 

skupiny  a sídla, 

najvýznamnejšie sídla, 

prístavy, hlavné mestá. 

Hospodárstvo – 

poľnohospodárstvo, 

priemysel, školstvo, 

zdravotníctvo a cestovný 

ruch.  Oblasti a štáty 

Európy - južná Európa, 

juhovýchodná Európa,  

východná Európa, severná 

Európa, stredná Európa, 

západná Európa. Kultúrne 

pamiatky  

UNESCO. Zaujímavosti 

a rekordy Európy. 

 

Žiak vie: 

Určiť polohu Európy na 

mape vzhľadom k iným 

svetadielom. Vedieť 

zakresliť do slepej mapy  

vybraté ostrovy, 

polostrovy, zálivy a 

prielivy Európy. Vedieť 

diskutovať o národoch 

Starého sveta. 

Charakterizovať vybrané 

povrchové celky a vodné 

toky. Vysvetliť vznik 

pohoria Alpy, Karpaty. 

Určiť podľa mapy, cez 

ktoré štáty pretekajú 

najväčšie rieky. ukázať 

jednotlivé rieky a jazerá na 

mape. Vysvetliť rozdiely 

vo vodnatosti riek.  

Poznať rozloženie 

podnebných pásiem. 

Vysvetliť ako súvisí 

podnebie s polohou oblasti 

v Európe a vplyv 

Golfského prúdu. Opísať 

faktory, ktoré ovplyvňujú 

vznik rastlinstva 

a živočíšstva. Opísať 

rozloženie obyvateľstva, 

jeho štruktúru, poznať 

rozdiel medzi republikami 

a monarchiami. Poznať 

európske náboženstvá. 

Vymenovať 4 

najpočetnejšie jazykové 

skupiny. Vymenovať a 

lokalizovať na mape 

najväčšie sídla a jednotlivé 

štáty v regiónoch Európy. 
Určiť štáty patriace do EÚ, 

eurozóny a štáty snažiace 

sa o vstup do EÚ. 

ENV 

MDV 

MUV 

OZO 

OSR 

TBZ 

DOV 

RLK 

28 



Vymenovať najdôležitejšie 

poľnohospodárske plodiny. 

Opísať, v akých lokalitách 

sa pestujú plodiny 

a chovajú hospodárske 

zvieratá. Poznať  svetové 

značky výrobcov 

automobilov a elektroniky. 

Ovládať miesta výskytu 

nerastných surovín – ropa, 

zem. plyn, uhlie,... 

Poznať ekologické 

problémy. Rozoznať 

rozdiely v jednotlivých 

kultúrach, charakterizovať 

históriu a hospodárstvo 

jednotlivých krajín. Chápať 

význam ochrany prírody a 

dôvody ochrany kultúrnych 

hodnôt. 

 

Tvorba 

a prezentácia 

projektov – 

cestujeme 

po Európe 

Zhotovenie projektu – 

cestujeme po Európe. 

Vytvoriť projekt 

s možnosťou využitia IKT. 

TBZ 

ENV 

3 

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:  

motivačné rozprávanie ( približovanie obsahu učenia),  

motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),  

motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),  

motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou ukážky).  

 

2. Expozičné metódy:  

rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie),  

vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva),  

rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov,  

konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie,  

hodnotenie javov, rozhodovanie),  

beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom),  

demonštračná metóda (demonštrácia obrazov, modelov),  

 

3. Problémové metódy:  

heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore  

problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení)  

projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej  

riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu). 

 

4. Práca 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:  

diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom  

riešenia daného problému),  

didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti),  

kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej  

závislosti členov heterogénnej skupiny).  

 

7. Fixačné metódy:.  

metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s 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:  

čebnice geografie  

 

 

 

 

 

 

-náučná literatúra 

 

 

7. Hodnotenie predmetu 

 

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.  

Predmet geografia v 8. ročníku klasifikujeme. Prebieha v súlade s príslušným metodickým  

pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej školy v sekcii Školský  

vzdelávací program. 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 :  

 

ch odpovedí ( žiak bude skúšaný písomnou formou- testom, riešením  

problémových úloh minimálne 1x za polrok)  

 

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

 

 

rok)  

 

  

U žiakov rozvíjame správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom.  

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka posudzujeme získané kompetencie v súlade so ŠkVP.  

Hodnotíme a klasifikujeme:  

- komunikačné zručnosti  

- jazykové schopnosti  

- manuálne zručnosti a ich využitie 

- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia  


