
Zeměpis                                      7. ročník 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

Žák: 

 pojmenuje, porovná a lokalizuje 

jednotlivé a oceány 

 popíše a srovná faunu a floru 

jednotlivých oceánů 

 určí význam a hospodářské 

využití oceánů 

 zhodnotí možnosti využití 

oceánů pro dopravu, výživu lidstva, 

těžbu surovin 

 

 orientuje se na mapě, užívá ji 

k popisu jednotlivých kontinentů 

 lokalizuje na mapách jednotlivé 

světadíly a popíše jejich fyzicko-

geografické poměry 

 porovná přírodní, hospodářské, 

sociodemografické a kulturní, 

společenské a politické poměry 

jednotlivých oblastí 

 určí polohu jednotlivých států a 

jejich seskupení ve světadílech 

 

 popíše, přírodní poměry, polohu, 

rozlohu, členitost pobřeží Ameriky, 

její povrch, podnebí, vodstvo, 

obyvatelstvo 

 popíše hospodářství USA a 

skladbu obyvatelstva 

 popíše přírodní poměry Kanady, 

obyvatelstvo a hospodářství. 

 porovná USA a Kanadu. 

 popíše přírodu, nerostné 

suroviny, zemědělství a 

obyvatelstvo Střední Ameriky. 

 charakterizuje přírodní 

podmínky, podnebí a povrch Jižní 

Ameriky 

 popíše Amazonský prales a 

ekologické problémy s ním spojené 

 

 popíše s užitím mapy polohu, 

rozlohu a členitost Asie 

 orientuje se v nerostném a 

přírodním bohatství jednotlivých 

oblastí 

 určí oblast vzniku 3 světových 

náboženství 

 

Světadíly a oceány 

 

 

Oceány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Světadíly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerika 

Spojené státy americké 

Kanada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asie 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 

Osobnostní rozvoj - 

Seberegulace a 

sebeorganizace, 

Psychohygiena 

Sociální rozvoj - 

Mezilidské vztahy, 

Komunikace, Kooperace 

a kompetice 

Morální rozvoj – 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 

 

Environmentální 

výchova  
Ekosystémy, Základní 

podmínky života, Lidské 

aktivity a problémy, Vztah 

člověka a prostředí 

 

 

 

Mediální výchova 
Receptivní činnosti 

Fungování a vliv médií ve 

společnosti 

 

Výchova 

demokratického občana 
Principy demokracie jako 

formy vlády a způsob 

rozhodování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikulturní výchova 
Etnický původ 

 

 

 



 popíše státy Arabského 

poloostrova 

 charakterizuje z hospodářského 

hlediska oblast Perského zálivu 

 

 charakterizuje africký kontinent 

 ukáže na mapě oblasti severní, 

tropické a jižní Afriky 

 popíše hospodářské problémy 

kontinentu 

 

 charakterizuje Austrálii, popíše 

její rozlohu, přírodní podmínky, 

povrch 

 popíše obyvatelstvo 

 vyhledá na mapě nejvýznamnější 

města 

 

 provede lokalizaci, fyzicko 

geografickou a socioekonomickou 

charakteristiku Evropy 

 vymezí jednotlivé regiony 

Evropy 

 charakterizuje polohu, rozlohu, 

přírodní, kulturní, společenské, 

politické a hospodářské poměry 

evropských regionů 

 zamýšlí se nad změnami ve 

vybraných regionech Evropy a nad 

jejich příčinami 

 pracuje na projektech a získává 

tak  informace o jednotlivých 

státech Evropy, jejich 

celoevropském významu, 

hospodářském podílu v rámci 

Evropy a Evropské unie, skladbě 

obyvatelstva, porovnává kulturní, 

společenské a politické poměry 

 

 charakterizuje Evropskou unii, 

vymezí dobu jejích vzniku, její 

členy a její význam 

 

 

 

 

 

 

Afrika 

 

 

 

 

 

Austrálie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropská unie 

Environmentální 

výchova  
Ekosystémy, Základní 

podmínky života, Lidské 

aktivity a problémy, Vztah 

člověka a prostředí 

 

Multikulturní výchova  
Etnický původ 

 

Environmentální 

výchova  
Ekosystémy, Základní 

podmínky života, Lidské 

aktivity a problémy, Vztah 

člověka a prostředí 

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova 
Osobnostní rozvoj – 

Seberegulace a 

sebeorganizace, 

Psychohygiena 

Sociální rozvoj – 

Mezilidské vztahy, 

Komunikace, Kooperace a 

kompetice 

Morální rozvoj – 

Řešení problémů a 

rozhodovací dovednosti 
 

Výchova 

demokratického občana 

Principy demokracie jako 

formy vlády a způsoby 

rozhodování 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech 

Evropa a svět nás zajímá 

 

 


