
Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: šestý 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- objasní postavení Slunce ve vesmíru  
a popíše planetární systém a tělesa  
sluneční soustavy 
- charakterizuje polohu, povrch, 
pohyby Měsíce, jednotlivé fáze 
Měsíce 
- aplikuje poznatky o vesmíru a o 

sluneční soustavě v pohledu na 
zemské těleso 

 
- používá v praktických příkladech 
znalosti o kulatosti planety Země 
- orientuje se v přírodě podle Slunce 
- hodnotí důsledky otáčení Země 
kolem vlastní osy a oběhu Země 
kolem Slunce pro praktický život na 
Zemi 
- vysvětlí délku trvání dnů a nocí na 
Zemi a pravidelné střídání ročních 
období  
- vysvětlí podstatu polárního dne a 
noci 
- dokáže v praxi využít znalosti o jarní 
a podzimní rovnodennosti, zimním a  
letním slunovratu  
 

- postavení Země ve vesmíru 

 

 

 

 
 

 tvar a pohyby planety Země 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDV – snímky z kosmu  

OSV – komunikace, naslouchání 
 

 

 

 

EGS – důsledky pohybů Země 
pro život lidí na světě 
OSV – otázka vlastního názoru 
na tvar, pohyby Země v 
minulosti 
MDV - aktuality 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- používá glóbus jako zmenšený a 
zjednodušený model planety Země 
k demonstraci rozmístění oceánů, 
kontinentů a základních tvarů 
zemského povrchu  
 
- používá různé druhy plánů a map, 
umí je orientovat, přepočítávat 
vzdálenosti podle různých měřítek 
- seznámí se se znázorněním 

výškopisu a polohopisu na mapách 
- prokáže aktivní znalost smluvených  
značek, vrstevnic, výškových kót,  
nadmořské výšky 
- vyhledá potřebné informace v 
mapových atlasech, orientuje se 
v jejich obsahu a rejstřících 
 
- používá zeměpisnou síť a s pomocí 
zeměpisných souřadnic určuje na 
glóbu i mapě geografickou polohu 
jednotlivých lokalit na Zemi 
- vysvětlí příčiny rozdílného času 
jednotlivých míst na Zemi, pochopí 
účel časových pásem a úlohu hlavního 
a 180. poledníku pro určování času na 

- glóbus 
- měřítko glóbu 
 
 
 
 
- různé druhy plánů a map, jejich 
měřítko 
- obsah a grafika map, barvy, 
výškopis, polohopis a vysvětlivky  

(mapový klíč) 
- orientace plánu a mapy vzhledem 
ke světovým stranám 
- přepočet vzdáleností 
- práce s atlasem 
 
 
 
- poledníky 
- rovnoběžky 
- zeměpisné souřadnice 
- zeměpisná síť 
- určování geografické polohy 
- určování časových pásem 
 

EGS – model Země 
OSV – spolupráce při měření, 
výpočtech 
 
 
 
MDV – zdroj informací – mapy, 
aktuality 
OSV – týmová spolupráce 
EGS – pohled na svět, ve kterém 
žiji 
 
Zeměpisná vycházka – práce 
s mapou, orientace v krajině 
 
 

EGS – časová pásma 
 

 

 

 
 



Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: šestý 

265 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

Zemi 
- dokáže stanovit místní čas 
 
- vysvětlí pojem krajinná sféra  
- orientuje se v objektech, jevech a pro 
cesech v jednotlivých složkách přírod- 
ní sféry 
- rozpoznává souvislost a vzájemnou  
podmíněnost mezi jednotlivými pří-  
rodními složkami krajinné sféry 
- objasní stavbu zemského tělesa, dna  
oceánů 
- objasní působení vnitřních a 
vnějších přírodních činitelů na 
utváření zemského povrchu 
- s porozuměním pracuje s pojmy: 
počasí, podnebí, meteorologické 
prvky, celkový oběh vzduchu 
v atmosféře 
- vymezí a vyhledá na mapách různé  
podnebné pásy a porovnává je 

- pozoruje, zaznamenává, vyhodnocuje 
počasí v místě svého bydliště 

- popíše rozložení zásob vody na Zemi 
- porozumí a vyhledá na mapách 
pojmy: oceán, moře, pohyby mořské 

 
 
- krajinná sféra Země a její složky 
- pevninské a oceánské tvary zemské  
ho povrchu 
- význam jednotlivých přírodních  
složek na Zemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ENV – klimatické změny, 
ekosystémy, význam vody, 
kvalita ovzduší, podmínky pro 
život 
EGS – propojení složek přírodní 
sféry, oteplování, rozšiřování 
pouští 
OSV – zájem o okolí, rozvoj 
kritického myšlení, řešení 
problémů 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

vody, vodní toky, ledovce, 
podpovrchová voda, bezodtokové 
oblasti, jezera, bažiny, umělé vodní 
nádrže 
- popíše složení půdy, půdní typy a 
druhy, jejich hospodářské využití, 
rozumí pojmům humus, eroze půdy 
- vysvětlí význam, využití a ochranu  
půdy, příčiny úbytku půdy na světě 
- objasní uspořádání bioty v závislosti 
na zeměpisné šířce a nadmořské výšce 
- vymezí geografická šířková pásma 
na Zemi 
- seznámí se s vlivy člověka na 
přírodní prostředí 
 
- popíše zemský povrch, pojmenuje a  
vyhledá na glóbu a na mapě světa  
oceány a světadíly 
- určí geografickou polohu 
jednotlivých oceánů, světadílů podle 
zeměpisných souřadnic i z hlediska 
polohy na zemských polokoulích a v 
podnebných pásech 
- porovná rozlohu jednotlivých 
oceánů a světadílů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- geografická poloha, rozloha, členi - 

tost a přírodní poměry oceánů,  

světadílů 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ENV – podmínky života na 
Zemi, ekologická problematika 
oceánů 
EGS – využití oceánů 
MDV – aktuality 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- posoudí hospodářský význam 
jmenovaných oceánů a jejich 
význam pro životní prostředí na 
Zemi 

 
- vyhledá na glóbu a v mapách světa 

Afriku, Austrálii a Oceánii a určí 
jejich geografickou polohu 

- dokáže na mapě lokalizovat 
významné geografické pojmy, 
s kterými se seznámí 

- provede regionalizaci v jednotlivých 
světadílech, vytyčí společné znaky 
daného regionu a provede porovnání 
jednotlivých regionů  

- vyhledá a provede stručnou 
charakteristiku nejvýznamnějších 
států jednotlivých oblastí 
 
- vyhledá na glóbu a na mapě 
Antarktidu a určí její geografickou 
polohu 
- uvede význam Antarktidy 
- seznámí se s globálními problémy, 

které této oblasti hrozí 
- posoudí význam mezinárodní 

 

 

 

 

 

Zeměpis světadílů – Afrika, Austrá-  

lie a Oceánie - poloha, rozloha,  

členitost pobřeží, povrch, podnebí,  

vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo,  

přírodní zdroje, obyvatelstvo a  
hospodářství, oblasti 
 

 

 

 

Antarktida 
 

 

 
 
 
ENV – využívání přírodních 
zdrojů, životní podmínky pro 
osídlení, možnost ohrožení 
podmínek pro život 
EGS – mezinárodní spolupráce, 
organizace, globalizace, výrobky 
na pultech obchodů, možnost 
života v jiných státech světa 
MDV – aktuality 
MKV – tolerance, rasismus, 
xenofobie, diskriminace 
OSV – demokratický způsob 
řešení konfliktů, mezilidské 
vztahy, řešení problémů, 
poznávání lidí 
VDO - dodržování lidských práv 
a svobod, forma vlády, principy 
demokracie 
ENV – klimatické změny, 
podmínky života 
EGS – oteplování, mezinárodní 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

politické a vědecké spolupráce při 
výzkumu a využívání polární oblasti 
 
 
 
- vyhledá na glóbu a na mapách 
Indický a Tichý oceán a určí jejich 
geografickou polohu 
- porovná jmenované oceány 
s ostatními oceány 
- posoudí význam a hospodářské 
využití oceánů, stav a problémy 
životního prostředí oceánů 
- určí geografickou polohu a vyhledá 
na mapách polární oblasti 
 

- zopakuje si probírané učivo, 
systematicky si utřídí poznatky, a 
vytvoří si celkový náhled na 
geografické učivo  
 
 

 

 

 

 

 

 

Indický oceán, Tichý oceán 
 

 

 

 

 

 

- opakování  

 

spolupráce a výzkum 
MDV – aktuální stav 
MKV – spolupráce mezi národy 
OSV - spolupráce  
EV – vztah člověka k přírodě 
EGS – globální vlivy na oběh 
hydrosféry 
 

 

 

 


