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Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

 

Stupeň vzdelania: ISCED2 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Geografia 

Školský rok: 2018/2019 

Trieda: VIII.A, VIII.B 

Vyučujúci: PaedDr. Marta Popovičová                                Spracovala: PaedDr. Marta Popovičová    

Učebný materiál: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. a kolektív - Geografia   pre 9. ročník ZŠ  
                                 a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Orbis Pictus Istropolitana, spol. s. r. o. Bratislava  
   RNDr. L. Tolmáči – Zemepis 8, Litera, Bratislava 1994 
                                 RNDr. J. Hanušin, CSc., a kol. - Zemepisná čítanka 2. diel GEOTEXT Bratislava 1995 
                                 Školský atlas sveta -  2009. Harmanec: VKÚ (slovenské vydanie). 
   

Časová dotácia: 1. hodina týždenne (33 hodín ročne) 
 
 
 
 
 
 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IX/II Opakovanie učiva   
7. ročníka –  1 hod. 

Úvodná hodina 
Opakovanie učiva 
7. ročníka 
Európa 

Oboznámiť sa s učivom 8. 
ročníka, so základnými 
učebnými pomôckami.  
Vzbudiť záujem žiakov o štúdium 
predmetu, o tematické celky 
preberané v 8. ročníku.  
Zopakovať a upevniť učivo 
o Európe. Dodržiavať pravidlá 
bezpečnosti v učebniach a pri 
práci s pomôckami./BOZP/ 

Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s mapou, knihou 
a textom, 
 

  

IX/III Slovensko – prírodné 
podmienky - 10 hod. 

Poloha a rozloha 
Slovenska 

Určiť rozlohu Slovenska, 
porovnať ju s rozlohou 
ostatných štátov Európy a sveta. 
Charakterizovať význam polohy 
štátu v strede Európy pre 
spoluprácu s ostatnými štátmi. 
Určiť polohu Slovenska 
geografickými súradnicami 
a podľa fyzickogeografických 
kritérií. 

Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s mapou, knihou 
a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 
 

Environmentálna 
výchova Uvedomiť si 
jedinečnosť života na 
Zemi. 
Znečisťovanie 
ovzdušia činnosťou 
človeka. Význam pre 
život na Zemi, 
klimatické zmeny, 
zdroje znečistenia, 
čistota ovzdušia. 
Hospodárenie 
vodou, šetrenie 
pitnou vodou 
v domácnosti. 
Ochrana pôdy, 
dôsledky erózie, 
znečisťovanie pôdy- 
odpadové skládky, 
priemysel, 
poľnohospodárstvo. 
Zachovanie 
biodiverzity. Význam 
ochrany prírody 
Mediálna výchova 
Získať žiakov pre 

 

IX/IV  Povrch Slovenska - 

pohoria 

Vedieť vymenovať a ukázať na 

mape jednotlivé pohoria,  

poznať najvyššie pohorie, 

najvyšší vrch Slovenska. 

Vymenovať jednotlivé pohoria 

Slovenska podľa pôvodu 

a geologického zloženia. Poznať 

miesto ťažby základných 

nerastných surovín 

Pochopiť vplyv povrchu na 
zameranie hospodárskej činnosti 
obyvateľstva, na celkové 
rozmiestnenie obyvateľstva 
a sídel.  

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

X/I  Povrch Slovenska – 
nížiny a kotliny 

Vedieť vymenovať a ukázať na 
mape jednotlivé povrchové 
celky, poznať najväčšiu nížinu 
a najrozsiahlejšie kotliny 
Slovenska. Naučiť sa členenie 
Panónskej panvy, lokalizáciu na 
mape. Využitie úrodnej pôdy 
v poľnohospodárstve. 
Pochopiť vplyv povrchu na 
zameranie hospodárskej činnosti 
obyvateľstva, na celkové 
rozmiestnenie obyvateľstva 
a sídel. 

hľadanie informácií. 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
Získavanie 
pozitívneho postoja  
k sebe a druhým,  
formovanie dobrých 
medziľudských 
vzťahov v  triede         
i mimo nej,  
rozvíjanie základných 
zručností 
komunikácie  a  
vzájomnej 
spolupráce  
 získanie základných 
sociálnych zručnosti  
akceptácia rôznych 
typov ľudí, názorov, 
prístupov k riešeniu 
problémov.  
Vedieť pracovať ako 
aktívny člen skupiny  
 

 

X/II  Podnebie Slovenska Vedieť rozdiel medzi počasím a 
podnebím. . Analyzovať činitele 
ovplyvňujúce podnebie na 
Slovensku.  
Opísať počasie na Slovensku, 
ako sa mení  v priebehu 
jednotlivých ročných období, 
ako sa mení teplota a množstvo 
zrážok. 
Vedieť charakterizovať zložky 
počasia, vysvetliť teplotnú 
inverziu, príčiny znečisťovania 
ovzdušia v kotlinách. Poznať 
podnebné oblasti na Slovensku 
a vymedziť oblasti ich výskytu.   

 

X/III  Vodstvo Slovenska - 
rieky 

Vedieť čo je úmorie, povodie, 
zaradiť Slovensko, vysvetliť 
rozvodie, riečnu sieť, porovnať 
vybraté Slovenské rieky. 
Najvyššie stavy riek – príčina 
rozdielu. Využitie riek človekom, 
znečisťovanie a ochrana. 

 

XI/I  Vodstvo Slovenska - Vedieť rozdiel medzi jazerom  



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

jazerá a umelé 

vodné nádrže, 

podzemná voda, 

vodstvo v miestnej 

krajine 

a umelými vodnými nádržami, 

pôvod jazier, lokalizácia, využitie 

človekom.  Poznať zásoby 

podpovrchovej vody – termálne, 

minerálne pramene, ich využitie. 

Poznať vodstvo miestnej krajiny.                                                 

XI/II  Pôdy a rastlinstvo 

Slovenska 

Poznať a opísať základné pôdne 

druhy a pôdne typy vyskytujúce 

sa na území Slovenska – využitie 

človekom.                             

Poznať a charakterizovať oblasti 

rastlinstva na Slovensku. 

Rozšírenie rastlinných 

spoločenstiev, vplyv nadmorskej 

výšky a hladiny podzemnej vody. 

Uviesť typických predstaviteľov 

príslušnej oblasti 

  

XI/III  Živočíšstvo 

Slovenska 

Rozšírenie živočíšnych druhov na 

Slovensku, vplyv prírodných 

podmienok na ich rozšírenie, 

vplyv človeka, ochrana 

živočíšnych druhov.   

 

XI/IV  Ochrana prírody, 
kalamity a prírodné 
hrozby 

Vymenovať a ukázať na mape 
chránené územia Slovenska, 
určiť čím sú charakteristické. 
Vymenovať a ukázať lokality 
Slovenska zapísané do Zoznamu 
svetového prírodného dedičstva 
UNESCO. 
Zdôvodniť význam ochrany 
vybratých objektov na 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

Slovensku.  

XII/I  Upevňovanie 
prírodných 
podmienok 
Slovenska 

 Upevniť a precvičiť učivo o 
prírodných podmienkach 
Slovenska 

 

XII/II Slovensko  - 
historické udalosti 
a obyvateľstvo 5 hod.  

Historické udalosti 
na Slovensku, vznik 
Slovenska 

Poznať krátku históriu Slovenska 
a vznik štátu. Zopakovať vybrané 
poznatky o jednotlivých 
obdobiach z dejepisu. 

Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s mapou, knihou 
a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 
 

Multikultúrna 
výchova 
Viesť žiakov 
k chápaniu rovnosti 
a tolerantnosti medzi 
národmi 
a národnosťami, 
k rešpektovaniu 
kultúrnej 
rozmanitosti 
blízkeho okolia. 
Rozvinúť uvedomelú 
reflexiu vlastnej 
kultúrnej identity. 
Motivovať pre 
spoluprácu s ľuďmi 
z iných sociálnych 
skupín.  
Environmentálna 
výchova 
Poukázať na 
znečisťovanie 
životného prostredia 
v sídlach Slovenska. 
Dôsledky urbanizácie 
– narušovanie 
prírodných 
ekosystémov. 
Význam ochrany 
prírody a kultúrnych 

 

XII/III  Historické územia a 
tradície 

Poznať najznámejšie historické 
územia, ich typické zvyky 
a tradície. Poznať pamiatkové 
rezervácie ľudovej architektúry, 
mestské pamiatkové rezervácie 
a skanzeny.  

 

I/II  Obyvateľstvo 
Slovenska 

Vedieť počet obyvateľov 

Slovenska, určiť a vedieť 

vysvetliť hustotu zaľudnenia. 

Príčiny sťahovania obyvateľstva 

z územia Slovenska. Vysvetliť 

prirodzený prírastok 

obyvateľstva a vekové zloženie 

Popísať štruktúru obyvateľstva, 

národnostnú, náboženskú. 

Vysvetliť zamestnanosť 

obyvateľstva v jednotlivých 

oblastiach NH, životnú úroveň 

obyvateľov. 

 

I/III  Sídla Slovenska Oboznámiť sa so sídlami 
Slovenska. Opísať spôsob života 
vo veľkomestách a 
vo vidieckych sídlach. Historický 
vývoj sídel, rozdelenie miest 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

podľa prevládajúcich funkcií, 
vedieť lokalizovať najväčšie 
mestá. Vidiecke osídlenie 
rôzneho typu. 

pamiatok, pamiatok 
UNESCO na 
Slovensku. 
Mediálna výchova 
Získať žiakov pre 
hľadanie informácií. 
 

I/IV  Upevňovanie učiva 
o historických 
udalostiach 
a obyvateľstve 
Slovenska 

Upevniť učivo o historických 
udalostiach a obyvateľstve 
Slovenska. 

 

II/I Hospodárstvo 
Slovenska – 5 hod. 

Vývoj hospodárstva 
Slovenska a  
poľnohospodárstvo 

Poznať vývoj a skladbu 
hospodárstva Slovenska. 
Význam poľnohospodárstva jej 
základnú úlohu. Rozdelenie na 
rastlinnú a živočíšnu výrobu, ich 
rozmiestnenie. Vplyv na životné 
prostredie. 

Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s mapou, knihou 
a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 
 

Environmentálna 
výchova 
Poukázať na 
znečisťovanie 
životného prostredia 
poľnohospodárstvom 
a priemyslom. Vplyv 
dopravy 
a cestovného ruchu 
na životné 
prostredie. 
Racionálne 
využívanie 
prírodných zdrojov, 
využívanie 
alternatívnych 
zdrojov energie.  
 

 

II/II  Priemysel Slovenska Lokalizácia najväčších 
priemyselných závodov, ich 
suroviny a výrobky.  

 

II/IV  Ostatné odvetvia 
hospodárstva 
Slovenska 

Poznať úlohu zdravotníctva 
v spoločnosti, nadväznosť 
zdravotníckych služieb. Školstvo 
– sústava školských zariadení, 
kultúra na Slovensku. Vysvetliť 
význam dopravy, vývoj na území 
Slovenska. Význam osobnej 
a nákladnej dopravy. 
Ukázať veľké dopravné uzly. 

 

III/I  Cestovný ruch 
a krásy Slovenska 

Poznať základné zákonitosti 
rozvoja cestovného ruchu na 
Slovensku, pomocou mapy 
opísať a vymenovať strediská 
CR. Poznať miesta zapísané do 
Zoznamu svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. 

 

III/II  Upevňovanie učiva Upevniť učivo o hospodárstve  



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

o hospodárstve 
Slovenska 

Slovenska 

III/III Regióny Slovenska 
a možnosti ich 
rozvoja – 12 hod. 

Bratislavský kraj Určiť fyzicko – geografickú 
a ekonomicko – geografickú 
charakteristiku kraja, lokalizáciu 
dôležitých miest, priemyselných 
závodov, osobitosti a dôležité 
skutočnosti daného kraja. Vplyv 
rozvoja kraja na životné 
prostredie. 

Motivačný rozhovor, 
Rozhovor, 
Beseda, 
Diskusia,  
Práca s mapou, knihou 
a textom, 
Demonštrácia modelov 
Prezentácia projektov 
Heuristická metóda 
Praktické aktivity 
Pozorovanie 
Ústne a písomné 
opakovanie, 
Frontálne, 
Skupinové, 
Individuálne 

Environmentálna 
výchova 
Poukázať na 
znečisťovanie 
životného prostredia 
poľnohospodárstvom 
a priemyslom. 
Vplyv dopravy 
a cestovného ruchu 
na životné 
prostredie. 
Racionálne 
využívanie 
prírodných zdrojov, 
využívanie 
alternatívnych 
zdrojov energie.  
Mediálna výchova 
Získať žiakov pre 
hľadanie informácií. 
Multikultúrna 
výchova 
Viesť žiakov 
k chápaniu rovnosti 
a tolerantnosti medzi 
národmi 
a národnosťami, 
k rešpektovaniu 
kultúrnej 
rozmanitosti 
blízkeho okolia. 
Rozvinúť uvedomelú 
reflexiu vlastnej 
kultúrnej identity. 

 

III/IV  Trnavský kraj Určiť fyzicko – geografickú 
a ekonomicko – geografickú 
charakteristiku kraja, lokalizáciu 
dôležitých miest, priemyselných 
závodov, osobitosti a dôležité 
skutočnosti daného kraja. Vplyv 
rozvoja kraja na životné 
prostredie. 

 

IV/I  Nitriansky kraj Určiť fyzicko – geografickú 
a ekonomicko – geografickú 
charakteristiku kraja, lokalizáciu 
dôležitých miest, priemyselných 
závodov, osobitosti a dôležité 
skutočnosti daného kraja. Vplyv 
rozvoja kraja na životné 
prostredie. 

 

IV/II  Upevňovanie učiva 
Bratislavského, 
Trnavského  
a Nitrianskeho kraja 

Upevniť učivo Bratislavského, 
Trnavského a Nitrianského kraja 

 

IV/IV  Trenčiansky kraj Určiť fyzicko – geografickú 
a ekonomicko – geografickú 
charakteristiku kraja, lokalizáciu 
dôležitých miest, priemyselných 
závodov, osobitosti a dôležité 
skutočnosti daného kraja. Vplyv 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

rozvoja kraja na životné 
prostredie. 

Motivovať pre 
spoluprácu s ľuďmi 
z iných sociálnych 
skupín.  
Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Získavanie 
pozitívneho postoja  
k sebe a druhým. 

V/I  Žilinský kraj Určiť fyzicko – geografickú 
a ekonomicko – geografickú 
charakteristiku kraja, lokalizáciu 
dôležitých miest, priemyselných 
závodov, osobitosti a dôležité 
skutočnosti daného kraja. Vplyv 
rozvoja kraja na životné 
prostredie. 

 

V/II  Banskobystrický kraj Určiť fyzicko – geografickú 
a ekonomicko – geografickú 
charakteristiku kraja, lokalizáciu 
dôležitých miest, priemyselných 
závodov, osobitosti a dôležité 
skutočnosti daného kraja. Vplyv 
rozvoja kraja na životné 
prostredie. 

 Formovanie dobrých 
medziľudských 
vzťahov v  triede         
i mimo nej,  
rozvíjanie základných 
zručností 
komunikácie  a  
vzájomnej 
spolupráce  
 získanie základných 
sociálnych zručnosti  
akceptácia rôznych 
typov ľudí, názorov, 
prístupov k riešeniu 
problémov.  
Vedieť pracovať ako 
aktívny člen skupiny.  
Regionálna výchova 
a tradičná ľudová 
kultúra 
Poznať regionálne 
kultúrne dedičstvo, 
ako aj živé kultúrne 
prejavy fungujúce 
v každodennom 
živote, pri sviatkoch 

 

V/III  Upevňovanie 
Trenčianskeho, 
Žilinského 
a Banskobystrického 
kraja 

Upevniť učivo Trenčianskeho, 
Žilinského a Banskobystrického 
kraja. 

 

V/IV  Prešovský kraj Určiť fyzicko – geografickú 
a ekonomicko – geografickú 
charakteristiku kraja, lokalizáciu 
dôležitých miest, priemyselných 
závodov, osobitosti a dôležité 
skutočnosti daného kraja. Vplyv 
rozvoja kraja na životné 
prostredie. 

 

VI/I  Košický kraj Určiť fyzicko – geografickú 
a ekonomicko – geografickú 
charakteristiku kraja, lokalizáciu 
dôležitých miest, priemyselných 
závodov, osobitosti a dôležité 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

skutočnosti daného kraja. Vplyv 
rozvoja kraja na životné 
prostredie. 

a slávnostiach.    
Tvorba projektu 
a prezentačné 
zručnosti     
Vedieť prezentovať 
vlastný projekt 
a hodnotiť projekty 
spolužiakov.     

VI/II  Upevňovanie učiva 
o Prešovskom 
a Košickom kraji 

Upevniť učivo Prešovského 
a Košického kraja. 

 

VI/III  Záverečné 

opakovanie 

Doplniť vedomosti o  Slovensku.  

 


