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Vzdelávacia oblasť  Človek a spoločnosť 

Názov predmetu Geografia 

Ročník piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty  

Škola ZŠ Dunajská Lužná 

Názov ŠkVP  

Kód a názov ŠVP Inovovaný ISCED 2  

Stupeň vzdelania základné 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

 

PREDMET :                    GEOGRAFIA  
 

 
Časová dotácia /hod. Zloženie/hod. 

týždenne  ročne ŠVP ŠkVP 

5.ročník: 2 66 2 0 

6.ročník: 2 66 1 1 

7.ročník: 1 33 1 0 

8.ročník: - - - - 

9.ročník - - - - 

       

CHARAKTERISTIKA PREDMETU:   

 Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie o výnimočnosti a jedinečnosti 

planéty Zem. Pomáha správne pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na zemi prebiehajú 

a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Štúdium geografie 

umožňuje žiakom spoznávať krajinu v celej svojej komplexnosti a zložitosti. Podporuje snahu 

porozumieť vzťahom medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a chápať ich silnú 

vzájomnú previazanosť. 

 Základnou zručnosťou, rozvíjanou v geografii, je práca s mapovými podkladmi 

v tlačenej a digitálnej podobe. Vedieť mapu vyhľadať, čítať, pracovať s ňou, analyzovať jej 

obsah a interpretovať ho, orientovať sa v nej a podľa nej v neznámom prostredí, tvoria 

základ geografického myslenia a vzdelávania. 

 Dôkladné poznanie Zeme je nevyhnutnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na 

Zemi je osobité. Od iných sa odlišuje typickým podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, ale aj 

obyvateľmi s vlastným jazykom, kultúrou  a spôsobom života. Tolerancia žiakov k inakosti 

predpokladá pochopenie podstaty  príčin rôznorodosti a rozmanitosti jednotlivých krajín. 

Vyžaduje úctu k princípom demokracie a občianskej slobody, ktorých nerešpektovanie môže 

viesť k vojnovým konfliktom a globálnym katastrofám. Geografia zohráva v tomto smere 

nezastupiteľnú úlohu. Zdôrazňuje súvislosti a nie vždy jasnú prepojenosť príčin s dôsledkami. 

Formuje osobnosť mladého človeka upozorňovaním na podobnosť, ale aj zvláštnosti 

popisovaných regiónov, ktoré porovnáva so Slovenskom, pričom poukazuje na jeho 

jedinečnosť v kontexte Európy, či sveta. 
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CIELE PREDMETU:  

Žiaci: 

• vyhľadajú, porovnajú, posúdia pravdivosť a zhodnotia dostupné informácie o krajine 

z rôznych informačných zdrojov, 

• prezentujú informácie o krajine v rôznych podobách (grafy, tabuľky, schémy, diagramy, 

fotografie, filmy a pod.) 

• interpretujú mapy rôzneho druhu v digitálnej aj tlačenej podobe, 

• zdôvodnia rôznorodosť prírodných podmienok na Zemi a ich vplyv na život človeka, 

• zaujmú postoj k najvážnejším problémom ľudstva a ponúknu vhodné riešenia, 

• pochopia zložitosť krajiny a silnú vzájomnú previazanosť jej prírodných 

a socioekonomických zložiek.   

 

OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

 

Úprava časovej dotácie :  

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre geografiu. 

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/geografia_nsv_2014.pdf  

Časová dotácia v učebnom pláne pre 6.ročník je navýšená o 1 hodinu.  

 

V rámci posilnenej  časovej dotácie  je vyučovanie  geografie zamerané na výraznejšiu prácu 

(do hĺbky) v téme Afrika. 

 

Posilnené sú špecifické výkony: 

- žiak využíva svoje vedomosti a zručnosti pri práci s informačnými zdrojmi, 

- žiak využíva svoje vedomosti a zručnosti pri práci s mapou, atlasom a učebnicou, 

- žiak diskutuje na veku primeranej úrovni vo vybraných geografických  témach       

  o možných riešeniach nastolených problémov – hľadá alternatívy a najlepšie 

riešenia, 

- žiak vie zostaviť a prezentovať projekt na danú tému. 

 

Zoznam aplikovaných prierezových tém    

 PT: 1. Osobnostný a sociálny rozvoj: 

 rozvíjať ľudský potenciál žiakov, poskytovať základy pre plnohodnotný a zodpovedný 

život,  

 rozvíjať osobné a sociálne spôsobilosti, ktoré spätne podporujú akademický rozvoj 

 rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru, a s tým 

spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie,  

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/geografia_nsv_2014.pdf
http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/geografia_nsv_2014.pdf
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 naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva 

ostatných,    

 pomáhať žiakom získavať a udržať si  osobnostnú integritu,   

 pestovať kvalitné medziľudské vzťahy,  

 rozvíjať sociálne zručnosti  potrebné pre život a spoluprácu,  podporovať svojím 

obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole 

PT: 2. Dopravná výchova-výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

 spoznávať úroveň dopravy v jednotlivých krajinách , jej vplyv na rozvoj priemyslu 

a cestovného ruchu 

PT: 3. Environmentálna výchova 

 prispieť  k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností 

nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť  vzťahy medzi človekom a jeho 

životným prostredím  na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi 

  poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu 

v rôznych oblastiach sveta;  

 pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu  k prostrediu 

PT: 4. Ochrana života a zdravia 

 úcta k životu 

 zdravý životný štýl  

 človek a nebezpečenstvo 

 záchrana  života 

PT: 5. Tvorba projektu a prezentačné schopnosti 

 naučiť žiakov komunikovať,  argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, 

 naučiť žiakov riešiť problémy, pracovať v skupine, prezentovať svoju prácu aj prácu 

skupiny 

PT: 6. Mediálna výchova 

 schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi 

médií a ich produktmi 

 rozvoj schopnosti kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to 

hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich 

schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa 

ich zodpovedným prístupom eliminovať. 

 

STRATÉGIE VYUČOVANIA:  

Stratégiou vyučovania geografie bude používanie metód a foriem vyučovania, ktoré 

podporujú a vytvárajú bádateľský prístup  k získavaniu nových poznatkov – učiť sa 

z prostriedkov a procesov prírodného sveta cez priame pozorovanie a experimenty. Tvorivý 

prístup k práci vedie žiakov k schopnosti z pozorovaní vyvodiť závery a navrhovať k nim 

riešenia. 

Základnou metódou vyučovania bude  práca s mapami rôznych mierok, glóbusom,  

encyklopédiami , internetom, odbornou literatúrou. Žiaci budú vytvárať ústne a písomné 

správy o pozorovaní a pracovať v skupinách. Predmet bude  využívať  formy skupinovej 
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práce, ktoré podporujú rozvoj tvorivosti,  použitie IKT  k vyhľadávaniu informácií a tvorba 

vlastných projektov. 

 

Metódy a formy vyučovania: 

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 - 

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).  

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA:       

Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ  SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou 

od 1.5.2011. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne najmenej dvakrát v polročnom 

hodnotiacom období. Hodnotenie v predmete geografia sa vykonáva klasifikáciou. 
 

UČEBNÉ ZDROJE:        

 

Učebnica 

 

Materiálne 

učebné 

prostriedky 

 

Ďalšie zdroje 

 

5.ročník 
RNDr. Ružek I. a kol.: 

Geografia pre 5. ročník,  

PZ: 

Bačová H. a kol.: 

Hravá geografia pre 5.ročník 

 

6.ročník 
Doc. RNDr. Tolmáči PhD. a kol.: 

Geografia pre 7. ročník,  

PZ: 

Bačová H. a kol.: 

Hravá geografia pre 6.ročník 

 

7.ročník 
RNDr. Ružek I. a kol.: 

Geografia pre 8. ročník,  

PZ: 

Bačová H. a kol.: 

výučbové programy:  podľa 

priebežnej ponuky 

 interaktívne testy  

mapy rôzneho typu,  

digitálna mapa na internete, 

pohľadnice 

Encyklopédie a odborné časopisy : 

National geographic,  

GEO, Ľudia a Zem,              

Historická revue,  

DVD filmy a CD,  

internet:  

internetové geografické portály,.  
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Hravá geografia pre 7.ročník 

 

Školský zemepisný atlas, 

 Zemepisný atlas sveta, 

Zodpovedná: Mgr. Zuzana Petrášová 


