
Zeměpis

Zeměpis 8. ročník

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Evropa
 ukáže na mapě světa kontinent Eurasie a světadíl Evropa, 

určí polohu světadílu, vyhledá významné poledníky a 
rovnoběžky procházející tímto světadílem, popíše členitost 
pobřeží světadílu

Přírodní podmínky Evropy

Přírodní podmínky Evropy
Obyvatelstvo a sídla Evropy

 vyjmenuje a vyhledá významné místopisné pojmy z 
povrchu, určí nejvyšší a nejnižší místo světadílu, vyjmenuje 
a na mapě ukáže podnebné oblasti Evropy, určí důležité 
faktory ovlivňující podnebí světadílu, určí evropská úmoří, 
ukáže na mapě významné místopisné pojmy z vodstva, 
vyjmenuje vegetační pásy Evropy a v každém uvede 
příklady rostlinstva a živočišstva, popíše základní znaky 
obyvatelstva Evropy: počet a hustotu obyvatelstva, rasy, 
jazyky, náboženství, sídla, vyjmenuje základní znaky 
hospodářství Evropy: popíše zemědělství a průmysl, 
charakterizuje dopravu Evropy, za pomocí mapy vyhledá 
významné zdroje nerostných surovin a vyjmenuje hlavní 
zdroje energie

Hospodářství Evropy

Evropa a mezinárodní organizace pojmenuje významné mezinárodní hospodářské organizace 
sdružující vyspělé evropské státy, vyhledá na politické 
mapě Evropy státy Evropské unie, zhodnotí význam a 
postavení Evropské unie ve světě, uvede jejich cíle a 
činnosti, vysvětlí hospodářský a politický význam Evropy 
pro světovou ekonomiku a světové politické dění

Evropská unie

Regiony Evropy dělí světadíl Evropa do šesti regionů, v jednotlivých 
regionech Evropy vyjmenuje státy a jejich hlavní města, 
charakterizuje přírodní podmínky, obyvatelstvo, 
hospodářství, hlavní zdroje nerostných surovin a energie, 
zhodnotí význam cestovního ruchu a uvede příklady 
významných letovisek

Evropská unie

Tematický celek - Česká republika
Poloha ČR v EvropěZ-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 

polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

žák určí geografickou polohu České republiky, porovná 
rozlohu ČR s ostatními evropskými státy, popíše vývoj 
státního území, vymezí na mapě ČR dvě geomorfologické 
jednotky, vyhledá významná pohoří a nížiny ČR, vymezí 

Přírodní podmínky ČR
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podnebné oblasti na území ČR, zařadí území ČR k úmořím, 
pojmenuje hlavní vodní toky, vyhledá je na mapách, 
vysvětlí rozdíl mezi přírodními a umělými vodními 
nádržemi, objasní původ jezer v ČR, vyjmenuje půdní typy a 
druhy v ČR, vyhledá a ukáže národní parky a chráněné 
krajinné oblasti ČR

Hospodářství ČRZ-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České 
republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních 
institucích, organizacích a integracích států

charakterizuje hospodářské a politické postavení ČR 
v Evropě a ve světě, uvede příklady působnosti ČR 
v mezinárodních organizacích

Hospodářství Evropy

Obyvatelstvo a sídla ČR
Hospodářství ČR

Z-9-6-03 hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni 
polohu, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a 
hospodářský potenciál České republiky v evropském a 
světovém kontextu

popíše základní znaky obyvatelstva ČR: počet a hustota 
obyvatel, národnosti, náboženství, sídla, zhodnotí 
zemědělství, průmysl a zásoby nerostných surovin v ČR, 
vymezí hlavní oblasti cestovního ruchu v České republice

Cestovní ruch ČR

Z-9-6-04 lokalizuje na mapách jednotlivé kraje České 
republiky a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska 
osídlení a hospodářských aktivit

lokalizuje na mapách jednotlivé kraje ČR, charakterizuje 
přírodní podmínky, obyvatelstvo a sídla, hospodářství, 
zvláštnosti a kulturní zajímavosti jednotlivých krajů

Kraje ČR

Kraje ČRZ-9-6-01 vymezí a lokalizuje místní oblast (region) podle 
bydliště nebo školy

zná základní přírodní, hospodářské a kulturní poměry 
Jihočeského kraje a místního regionu Jihočeský kraj a místní region

  

Mezipředmětové závislosti

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
vyjmenuje a vyhledá významné místopisné pojmy z povrchu, určí nejvyšší a 
nejnižší místo světadílu, vyjmenuje a na mapě ukáže podnebné oblasti Evropy, 
určí důležité faktory ovlivňující podnebí světadílu, určí evropská úmoří, ukáže 
na mapě významné místopisné pojmy z vodstva, vyjmenuje vegetační pásy 
Evropy a v každém uvede příklady rostlinstva a živočišstva, popíše základní 
znaky obyvatelstva Evropy: počet a hustotu obyvatelstva, rasy, jazyky, 
náboženství, sídla, vyjmenuje základní znaky hospodářství Evropy: popíše 
zemědělství a průmysl, charakterizuje dopravu Evropy, za pomocí mapy 
vyhledá významné zdroje nerostných surovin a vyjmenuje hlavní zdroje 
energie

--> Anglický jazyk -> 8. ročník -> vyhledá konkrétní informace v přiměřeně 
obtížném textu

ukáže na mapě světa kontinent Eurasie a světadíl Evropa, určí polohu 
světadílu, vyhledá významné poledníky a rovnoběžky procházející tímto 
světadílem, popíše členitost pobřeží světadílu

--> Občanská výchova -> 7. ročník -> zamýšlí se nad důležitostí ochrany národního 
i světového přírodního a kulturního bohatství

ukáže na mapě světa kontinent Eurasie a světadíl Evropa, určí polohu 
světadílu, vyhledá významné poledníky a rovnoběžky procházející tímto 
světadílem, popíše členitost pobřeží světadílu

<-- Německý jazyk -> 8. ročník -> poznává reálie některých evropských zemí

vyjmenuje a vyhledá významné místopisné pojmy z povrchu, určí nejvyšší a 
nejnižší místo světadílu, vyjmenuje a na mapě ukáže podnebné oblasti Evropy, 

<-- Anglický jazyk -> 8. ročník -> vyhledá konkrétní informace v přiměřeně 
obtížném textu



ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
určí důležité faktory ovlivňující podnebí světadílu, určí evropská úmoří, ukáže 
na mapě významné místopisné pojmy z vodstva, vyjmenuje vegetační pásy 
Evropy a v každém uvede příklady rostlinstva a živočišstva, popíše základní 
znaky obyvatelstva Evropy: počet a hustotu obyvatelstva, rasy, jazyky, 
náboženství, sídla, vyjmenuje základní znaky hospodářství Evropy: popíše 
zemědělství a průmysl, charakterizuje dopravu Evropy, za pomocí mapy 
vyhledá významné zdroje nerostných surovin a vyjmenuje hlavní zdroje 
energie
ukáže na mapě světa kontinent Eurasie a světadíl Evropa, určí polohu 
světadílu, vyhledá významné poledníky a rovnoběžky procházející tímto 
světadílem, popíše členitost pobřeží světadílu

<-- Občanská výchova -> 7. ročník -> zamýšlí se nad důležitostí ochrany národního 
i světového přírodního a kulturního bohatství
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