
Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

1 hodina týždenne,  33 hodín ročne / 0 hodín 

Spolu 33 hodín 

Ročník ôsmy 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Slovensko 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 zhodnotiť polohu Slovenska v rámci 

Európy a sveta z mapy (hranice, susedné 

štáty, horské celky, nížiny, podnebné 

pásma) („čítanie“ mapy), 

 identifikovať na mape najväčšie pohoria, 

nížiny a kotliny Slovenska, 

 vysvetliť vplyv oceánu a prevládajúceho 

západného prúdenia vzduchu na podnebie 

Slovenska, 

 zdôvodniť vznik troch klimatických 

oblastí na území Slovenska,  

 vymedziť a porovnať podľa mapy povodia 

najväčších slovenských riek, 

 vysvetliť príčiny rozdielov v množstve 

vody počas roka v najväčších riekach 

Slovenska, 

 v tematickej mape rozlíšiť oblasti s 

vysokým výskytom zdrojov podzemnej 

vody,  

 odôvodniť pomocou nákresu usporiadanie 

vegetačných (rastlinných) stupňov na 

Slovensku, 

 uviesť päť typických rastlinných a 

živočíšnych druhov žijúcich v 

jednotlivých vegetačných stupňoch, 

 v tematickej mape ohraničiť veľkoplošné 

chránené územia na Slovensku („čítanie“ 

mapy), 

 

 Karpaty;  

 Tatry, Nízke Tatry, Slovenské rudohorie, 

Štiavnické vrchy, Slovenský raj, Slovenský 

kras, Muránska planina, Veľká Fatra, Malá 

Fatra, Poľana, Pieniny, Vihorlat, Slanské 

vrchy, Nízke Beskydy;  

 Podunajská nížina, Záhorská nížina, 

Hornonitrianska kotlina, Považské podolie, 

Žilinská kotlina, Juhoslovenská kotlina, 

Košická kotlina, Východoslovenská nížina;  

 Dunaj, Váh, Hron, Orava, Hornád, Poprad, 

Ondava;  

 jazerá, plesá, umelé vodné nádrže; 

 minerálne a termálne pramene;  

 klimatické oblasti;  

 vegetačné (rastlinné) stupne chránené 

oblasti. 

 v časovej postupnosti zaradiť tri 

najdôležitejšie historické udalosti v 

dejinách Slovenska, 

 vysvetliť príčiny zmien v počte 

obyvateľov Slovenska za posledných 50 

rokov,  

 história;  

 obyvateľstvo;  

 mestá, vidiecke sídla;  

 Bratislava, Trnava, Košice, Prešov, Banská 

Bystrica, Žilina; 



 zhodnotiť vplyv prírodných podmienok na 

nerovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva 

Slovenska, 

 zdôvodniť rozmiestnenie národností na 

území Slovenska, 

 na základe tematickej mapy vytvoriť 

zoznam desiatich najľudnatejších miest 

Slovenska, 

 zdôvodniť výnimočnosť postavenia 

Bratislavy a Košíc na Slovensku a v 

Európe, 

 vysvetliť príčiny zmien v hospodárstve 

Slovenska po roku 1989, 

 porovnať hospodárstvo a odvetvovú 

štruktúru priemyslu v jednotlivých 

regiónoch Slovenska, 

 v obsahu tematickej mapy rozlíšiť 

najznečistenejšie oblasti Slovenska 

(„čítanie“ mapy), 

 zhodnotiť možnosti Slovenska z pohľadu 

rozvoja cestovného ruchu,  

 zaujať postoj k trom závažným 

problémom Slovenska, 

 zdôvodniť zaradenie piatich pamiatok do 

Zoznamu kultúrneho a prírodného 

dedičstva UNESCO a ukázať ich na mape, 

 vymedziť na mape administratívneho 

členenia Slovenska hranice jednotlivých 

krajov (VÚC) a určiť ich hlavné mestá, 

 porovnať prírodné podmienky krajov na 

západnom, strednom a východnom 

Slovensku, 

 usporiadať podľa rozlohy a počtu 

obyvateľov tri najväčšie kraje Slovenska, 

 porovnať jednotlivé kraje navzájom a 

vystihnúť tri spoločné a tri rozdielne črty 

v ich hospodárstve. 

 Nitra, Trenčín, Poprad, Martin; 

 hospodárstvo a nerastné suroviny; 

 administratívne členenie;  

 cestovný ruch;  

 problémy Slovenska;  

 regióny Slovenska;  

 pamiatky zaradené v zozname prírodného 

a kultúrneho dedičstva UNESCO. 

 

 


