
Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Geografia 9. 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 deviaty 

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

 

 

 

1. Charakteristika učebného predmetu 

 

 

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,  

 

ci žiakov spracúvaním  

referátov. Žiaci samostatne s pomocou literatúry a internetu spracúvajú informácie  

o krajine.  

 

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.  



– plány miest, autoatlas,  

mapy na internete, orientovať sa na mape podľa súradníc,  

 

 

vypracovať referát a odprezentovať ho,  

ických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych, 

 

druhy funkčnej gramotnosti:  

o čitateľská gramotnosť – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho  

informácie, triediť ich, využívať, prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých textov  

– grafov, diagramov máp, tabuliek, štatistických údajov,  

o vizuálna gramotnosť - čítanie obrázkov,  

o prírodovedná gramotnosť - vysvetľovanie vzniku a procesu prírodných dejov  

v jednotlivých oblastiach sveta,  

o kultúrna gramotnosť- získavanie informácií o rôznych kultúrach sveta a jej  

hodnotenie,  

o matematická gramotnosť - je spojená najmä so štatistikou, vyjadrením údajov  

humánnej geografie,  

o mediálna 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:  

 

 

 

 

 

 

tí z iných predmetov  

 

 

 

 

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 

Geografia v 

bežnom 

živote  

 

Mapy- Vedieť vymenovať 

druhy máp a ich znaky, 

definovať pojem mapa, 

glóbus. Geografické  

súradnice na mapách,  

číselná mierka mapy - 

charakterizovať a vysvetliť 

pojmy zemepisná šírka 

a dĺžka. 

GPS v praxi  

Žiak vie: 

Vymenovať druhy máp a ich 

znaky, definoval pojem mapa, 

glóbus.  

Charakterizovať a vysvetliť 

pojmy zemepisná šírka a dĺžka – 

poznal históriu ich zavedenia.  

Určiť polohu ľubovoľného 

miesta na Zemi prostredníctvom 

súradníc.  

Poznať zariadenia GPS – ich 

užitočnosť v rôznych oblastiach 

života.  

S využitím GPS alebo Google 

Earth určil zemepisné súradnice 

OSR 

MDV 

DOV 

3 

Poloha 

Slovenska 

 Určiť na mape polohu Slovenska 

zemepisnými súradnicami 

ENV 1 

Povrchové 

celky 

Pohoria, nížiny, kotliny Na mape ukázať povrchové 

celky Slovenska a 

charakterizovať ich polohu a 

porovnať nadmorskú výšku 

podľa mapy  

Stručne opísať vznik 

slovenských pohorí  

Charakterizovať rozloženie nížin 

a kotlín na Slovensku a ich 

význam pre obyvateľstvo. 

ENV 

OSR, 

MUV,  

MDV  

2 

Premeny 

povrchu 

Slovenska 

Vonkajšie činitele 

pôsobiace na povrch a 

príklady ich činnosti pri 

tvarovaní zemského povrch 

(pieskové presypy, sprašové 

nánosy, skalné mesto, riečna 

dolina, ľadovcová dolina, 

pleso, meander, mŕtve 

rameno, močariská, jaskyne). 

Opísať a ako pôsobia vonkajšie 

činitele na povrch v jednotlivých 

častiach Slovenska a uviesť ich 

príklady.  

Vysvetliť na príkladoch ako 

vzniká skalné mesto, riečna 

dolina, ľadovcová dolina, 

sprašové nánosy, jaskyne, 

meandre, mŕtve ramená, jazerá a 

vymenovať príklady. 

ENV 

RLK 

OZO 

1 

Podnebie Podnebné činitele  

Vplyv podnebných činiteľov 

na povrch Slovenska  

Zmena podnebia s 

nadmorskou výškou a v 

priebehu roka na Slovensku 

Určiť, ktorý činiteľ prevládal v 

danej lokalite a dotvoril zemský 

povrch podľa rôznych obrázkov 

oblastí Slovenska.  

Opísať, ako človek pôsobí na 

tvárnosť povrchu uviesť 

konkrétne príklady.  

ENV 

OZO 

2 



Opísať podnebie na Slovensku 

ako sa mení počasie v priebehu 

jednotlivých ročných období, ako 

sa mení teplota a množstvo 

zrážok (použiť diagramy). 

 

 

Vodstvo Rieky (Morava, Dunaj, 

Váh, Nitra, Hron, Hornád, 

Torysa, Dunajec).  

Jazerá a vodné nádrže 

(Veľké Hincovo pleso, 

Štrbské pleso, Oravská 

priehrada,  

Zemplínska šírava, 

Liptovská Mara, 

Gabčíkovo).  

Podzemné vody, 

minerálne a termálne 

(Žitný ostrov), kúpele 

(Piešťany, Bardejovské 

Kúpele, Trenčianske 

Teplice).  

Vodstvo v miestnej 

krajine. 

Na mape určiť vybrané toky riek, 

jazerá, vodné nádrže, podzemné 

vody, kúpele, oblasti minerálnych 

a termálnych vôd.  

Charakterizovať význam vodstva 

na Slovensku na vybratých 

príkladoch.  

Opísať negatívne zásahy do 

vodstva Slovenska.  

Zhodnotiť možnosti využitia 

podzemných vôd. Vymenovať 

kúpele. 

ENV, 

OSR, 

OZO,  

MEV, 

MUV, 

RLK 

5 

Národné 

parky 

a pamiatky 

zaradené do 

zoznamu 

UNESCO 

TANAP, PIENAP, NP 

Nízke Tatry, NP Malá 

Fatra, NP Veľká Fatra, NP 

Slovenský raj, NP 

Muránska planina, NP 

Slovenský kras, NP 

Poloniny.  

Jaskyne Slovenského krasu, 

Vlkolínec, Spišský hrad a 

Spišská Kapitula, Bukové 

lesy Nízkych Beskýd, 

Bardejov, Banská Štiavnica 

a okolie. 

Vymenovať a ukázať na mape 

národné parky a čím sú 

charakteristické  

Zdôvodniť význam ochrany 

vybratých objektov na Slovensku 

a vo svete.  

Porovnať vybrané NP Zeme a 

Slovenska. 

ENV, 

TBZ, 

OSR, 

OZO,  

MEV, 

MUV, 

RLK 

2 

Obyvateľstvo 

a sídla 

Sídla: Banská Bystrica, 

Banská Štiavnica, Bardejov, 

Bratislava, Komárno, 

Košice, Kremnica, Levoča, 

Nitra, Martin, Michalovce 

Piešťany, Poprad, Prešov, 

Prievidza, Trnava, Trenčín, 

Zvolen, Žilina.  

 

Porovnať povrch a osídlenie. Na 

základe porovnania uviesť, ktoré 

oblasti sú vhodné na osídlenia a 

ktoré nie. Uviesť podmienky pre 

vznik sídla.  

Zdôvodniť nerovnomerné 

osídlenie obyvateľstva na území 

Slovenska. Posúdiť príčiny 

nerovnomerného osídlenia 

územia.  

Vybrané sídla určiť na mape, 

charakterizovať ich polohu a 

ENV, 

TBZ, 

OSR, 

OZO,  

MEV, 

MUV, 

RLK 

2 



uviesť ich stručnú charakteristiku 

(zo zdrojov). 

Aktivity 

človeka 

Hospodárstvo – ťažba 

nerastných surovín, 

poľnohospodárstvo, 

priemysel, doprava, služby, 

obchod  

Cestovný ruch –  
Strediská letnej a zimnej 

rekreácie  

Prírodné a kultúrne 

lokality, ľudová kultúra  

Miestna krajina 

Charakterizovať najvýznamnejšie 

hospodárske aktivity človeka na 

Slovensku a odlíšiť ich.  

Ukázať na mape hospodársky 

najvyspelejšie regióny Slovenska.  

Charakterizovať dopravu v 

jednotlivých regiónoch 

Slovenska.  

Podľa mapy vyznačiť dôležité 

oblasti pre CR a opísať ich 

zaujímavé miesta pre CR. 

ENV, 

OZO,  

MEV, 

MUV, 

RLK 

11 

 

 

 

 

Tvorba 

a prezentácia 

projektov – 

cestujeme po 

SR,  

Slovensko 

naša vlasť  

 

Zhotovenie projektu – 

cestujeme po SR, 

Slovensko naša vlasť . 

Vytvoriť projekt s možnosťou 

využitia IKT. 

TBZ 

ENV 

2 

Záverečné 

opakovanie 

Záverečné zhrnutie, 

zhodnotenie práce 

a vedomostí. 

Pripomenúť si zaujímavosti o SR. 

 

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:  

 

 

níctvom nastoleného problému),  

 

  

2. Expozičné metódy:  

 

 

verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov,  

konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie  

situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie),  

 

á metóda (demonštrácia obrazov, modelov),  

  

3. Problémové metódy:  

 

rozbore problému, tvorbe a výberu možných 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, využívanie  

podstatných informácií),  

  

5. Samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky  

a experimentovanie  

 (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie).  

  

6. Aktivizujúce metódy:  

 

účelom riešenia daného problému),  

 

orma skupinového vyučovania založená 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:  

 Učebnice geografie 

 Školský atlas svet.  

Zemepisný atlas sveta.  

tabuľa,  

notebook, multimediálne CD ROM  

dataprojektor  

pracovné listy,  

internet,  

časopisy, obrazový demonštračný materiál  

populárnonáučná literatúra  

 

7. Hodnotenie predmetu 

 

Na hodnotenie predmetu vychádzame s Metodického pokynu č.  22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy. Hodnotíme žiaka a následne ho klasifikujeme  

komplexne, na princípe individuálneho prístupu k osobnosti a hľadáme u žiaka silné stránky,  

ktoré postupne rozvíjame. Pri klasifikácii sledujeme a zisťujeme prírastok vedomostí.  

Klasifikáciu obohacujeme aj o slovné hodnotenie.  

  

 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 využitie  

- umelecké a psychomotorické schopnosti  

- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia  

typ hodnotenia: známkou  

 


