
TEMATICKÝ PLÁN – 6. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. 

Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. 

Zeměpis 2. díl (Asie, Austrálie, Antarktida) - Svatoňová, H., Nová škola 2010. 

Školní atlas světa. Kartografie, Praha 2016 – 2018. 

 

UČIVO – PLANETA ZEMĚ: OBDOBÍ: 

1. Vesmír 
- vesmír, Sluneční soustava 
- výzkum vesmíru 
- Země jako vesmírné těleso 
- Měsíc  

září 

říjen 

2. Planeta Země 
- tvar a rozměry Země, glóbus  
- orientace na Zemi - zeměpisná síť, určování zeměpisné polohy 
- mapa – druhy map, měřítko mapy, znázornění povrchu na mapě, mapové značky, 

práce s mapou, nadmořská výška 
- časová pásma 

říjen 

-  

prosinec 

 

UČIVO – KRAJINNÁ SFÉRA: OBDOBÍ: 

3. Litosféra 
- zemětřesení, sopečná činnost 
- vznik pohoří 

prosinec 

leden 

4. Atmosféra 
- počasí, podnebí 
- oběh vzduchu na Zemi 

leden 

únor 

5. Hydrosféra 
- oceány a moře 
- vodstvo na pevnině 
- jezera, bažiny 
- ledovce 
- podpovrchová voda 

únor 

březen 

6. Pedosféra 
- složení půdy 
- půdní typy, půdní druhy 

březen 

duben 

7. Biosféra 
- přírodní krajiny na Zemi 

duben 

8. Souhrnné opakování 
- vybrané pojmy a souvislosti – vesmír, krajinná sféra 

duben 

Předmět: ZEMĚPIS                 Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Sára Rozínková 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 6. (6. A, 6. B)                 Školní rok: 2022/2023 



UČIVO  

– SVĚTADÍLY, OCEÁNY, MAKROREGIONY SVĚTA: 
OBDOBÍ 

9. Velké přírodní celky  

10. Makroregiony světa 
květen - červen  

UČIVO – POLÁRNÍ OBLASTI: OBDOBÍ: 

11. Arktida a Antarktida 
- poloha, povrch, přírodní podmínky, využití 

květen 

UČIVO – AUSTRÁLIE: OBDOBÍ: 

12.  Austrálie 
- poloha a povrch, přírodní poměry, historie objevování 
- Australský svaz 
- Oceánie (příklady ostrovů) červen 

13.  Souhrnné opakování kontinentů 
- vybrané pojmy a souvislosti 

 

Pozn.: Během celého roku, dle potřeby, bude do výuky zahrnuto téma: Globální 

rizika a problémy 
 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 7. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Zeměpis 2. díl (Asie, Austrálie, Antarktida) - Svatoňová, H., Nová škola 2016. 

Zeměpis 1. díl (Amerika, Afrika) - Svatoňová, H., Nová škola, Praha 2019. 

Školní atlas světa. Kartografie, Praha 2020. 

 

UČIVO – AFRIKA OBDOBÍ: 

1. Opakování učiva kontinentů  
-  vybrané pojmy a souvislosti (Austrálie) 

září 

2. Přírodní podmínky, obyvatelstvo a oblasti Afriky 
-  poloha, rozloha, povrch 

-  vodstvo, podnebí 

-  přírodní krajiny, fauna a flóra 

-  obyvatelstvo 

-  makroregiony, jejich vybrané znaky a problémy  

-  arabská Afrika, Sahel 

- západní, východní a jižní Afrika 

září  

říjen 

 listopad 

prosinec 

 

Předmět: ZEMĚPIS                 Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Iveta Svobodová  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 7. (7. A, 7. B)                 Školní rok: 2022/2023 



UČIVO – AMERIKA OBDOBÍ: 

3. Přírodní podmínky, obyvatelstvo, oblasti Ameriky 
-  poloha, rozloha, povrch 
-  vodstvo, podnebí 
-  přírodní krajiny, fauna a flóra 
-  obyvatelstvo: rasy, jazyky, náboženství, města 
-  Severní Amerika, Angloamerický makroregion: Grónsko, Kanada, USA 
-  Latinskoamerický makroregion – vybrané znaky a problémy 
-  Střední a Jižní Amerika: 
Mexiko, pevninské a ostrovní státy, karibské státy, laplatské státy, Brazílie a 

Guyanské státy, andské státy 

 

leden 

únor 

březen 

4. Souhrnné opakování kontinentů 
- vybrané pojmy a souvislosti Afrika, Amerika 

březen 

 

UČIVO - ASIE: OBDOBÍ: 
5. Přírodní podmínky, obyvatelstvo, oblasti Asie 

-  poloha, rozloha, povrch 

-  vodstvo, podnebí 

-  přírodní krajiny, fauna a flóra 

-  obyvatelstvo: rasy, jazyky, náboženství, města 

-  jihozápadní Asie (Perský záliv, Arabský poloostrov, Zakavkazsko) 

-  jižní Asie (Indický subkontinent) 

-  jihovýchodní Asie (Zadní Indie, ostrovy v Indickém oceánu) 

-  východní Asie (Čína, Japonsko, Mongolsko, Korejský poloostrov) 

-  střední Asie (státy bývalého SSSR) 

duben 

květen 

červen 

6. Souhrnné opakování kontinentu 
- vybrané pojmy a souvislosti Asie 

červen 

 

 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 8. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Hűbelová, D., Chalupa, P.: Zeměpis 1. díl (Evropa). Nová škola, Praha 2016. 

Školní atlas světa. Kartografie, Praha 2020. 

 

UČIVO – EVROPA: OBDOBÍ: 

1. Opakování učiva kontinentů  
- vybrané pojmy a souvislosti 

září 

2. Evropa - Základní charakteristika kontinentu  
- poloha, rozloha, členitost 

říjen 

Předmět: ZEMĚPIS              Týdenní dotace: 1,5h/týden 

Vyučující: Mgr. Petr Stehno, Mgr. Iveta Svobodová  

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 8. (8. A, 8. B)             Školní rok: 2022/2023 



3. Přírodní podmínky 
- povrch 
- podnebí 
- vodstvo 
- fauna a flóra 

listopad  

4. Obyvatelstvo  
- rasy, jazyky, náboženství 
- velkoměsta 

listopad 

5. Hospodářství  
- zemědělské a průmyslové oblasti 
- mezinárodní organizace (EU, NATO, OSN) 

listopad 

prosinec 

 

UČIVO – OBLASTI A STÁTY EVROPY: OBDOBÍ: 

6. Východní Evropa 
- Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko 
- Pobaltské státy 

prosinec 

leden 

7. Severní Evropa 
- Skandinávie 
- Dánsko, Island 

leden 

únor 

8. Jižní Evropa 
- Pyrenejský poloostrov 
-  Itálie, Řecko 
- evropské ministáty 

únor 

9. Jihovýchodní Evropa 
- Rumunsko, Bulharsko, Albánie 

- státy bývalé Jugoslávie  
březen 

 
10. Západní Evropa 

- Britské ostrovy 
- Francie, Benelux 

březen 

duben 

11. Střední Evropa 
- Německo 
- Alpské státy 
Visegrádská čtyřka duben 

12. Souhrnné opakování učiva Evropy 
- vybrané pojmy a souvislosti 

 

 

UČIVO – SPOLEČENSKÝ A HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS: OBDOBÍ: 

13.  Politická mapa světa 
- přehled států podle rozlohy, počtu obyvatel 
- ministáty ve světě 

květen 

14. Souhrnné opakování učiva 
-  vybrané pojmy a souvislosti 

červen 

 

 
 

 



TEMATICKÝ PLÁN – 9. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 

Literatura: 

Zeměpis 9 (Česká republika) – Hübelová, D., Chalupa, P., SPN, Praha 2019. 

Česko – Školní atlas pro ZŠ. Kartografie, Praha 2018. 

 

UČIVO – ČESKÁ REPUBLIKA: OBDOBÍ: 

1. Opakování učiva kontinentů  
- vybrané pojmy a souvislosti (Evropa) 

září 2. Základní charakteristika ČR 
- poloha, rozloha, státní hranice 
- vývoj státního území 

3. Přírodní podmínky ČR 
- povrch 
- podnebí 
- vodstvo 
- fauna a flóra 
- půdy 
- systém ochrany přírody 

říjen 

listopad 

prosinec  

4. Obyvatelstvo a sídla ČR 
-  jazyková a náboženská struktura 
- velkoměsta, funkce měst 
- rekordy sídel leden 

5. Hospodářství ČR 
- zemědělské a průmyslové oblasti 
- doprava, služby, cestovní ruch 

 

 

UČIVO – OBLASTI ČR: OBDOBÍ: 

6. Kraje ČR 
- poloha, povrch, hospodářství 
- specifika jednotlivých krajů 

únor 

- 

 květen 

7. Souhrnné opakování 

 
červen 

 

 

Předmět: ZEMĚPIS              Týdenní dotace: 2h/týden 

Vyučující: Mgr. Petr Stehno 

Vzdělávací program: ŠVP – Umím, chápu, rozumím 

Ročník: 9. (9. A, 9. B)              Školní rok: 2022/2023 


