Časovo – tematický plán geografie pre 5. ročník, Žilina
dotácia: 2 hodiny/ týždeň (66hodín/ rok)

M
H
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Vzdelávacie výstupy
Metódy a formy
Prierezové témy
Poznámky
IX.
1
Úvodná hodina
Význam a obsah geografie
- témy, formy, práce, projekty
- geografia
- diskusia, riadený rozhovor
- environmentálna, multikultúrna a regionálna výchova
- úprava zošitov, organizačné pokyny, BOZ


Objavovanie našej planéty v vesmíre
Kognitívne ciele:
žiak si osvojuje poznatky a nadobúda vedomosti o našej Zemi ako o jednom z vesmírnych telies vo Vesmíre; spoznáva pohyby Zeme a ich následky na Zemi; oboznamuje sa s ostatnými vesmírnymi telesami; významom Mesiaca pre našu Zem a jeho postavením v Slnečnej sústave; pozná základné charakteristiky planét; oboznamuje sa s významnými osobnosťami v geografii, ktorí priniesli do geografie nové poznatky; spoznáva významných cestovateľov, ktorí obohatili geografiu o nenahraditeľné poznatky a znalosti z rôznych oblastí sveta 
Afektívne ciele:
žiak si uvedomuje jedinečnosť existencie života na našej planéte ako jedinej vo Vesmíre; chápe význam príťažlivej sily Mesiace na našu Zem a rozumie dôsledkom tejto sily na Zemi; vytvára si úctu a hrdosť k prírodnému prostrediu okolo seba; uvedomuje si a cení si prínos a postavenie cestovateľov a významné osobnosti pri rozvoji geografie ako vedy o prírodnom, kultúrnom a životnom prostredí; 
Psychomotorické ciele:
žiak ovláda prácu s atlasom pri vyhľadávaní informácií o Vesmíre, o planéte Zem; vie používať i iné zdroje informácií /knihy, časopisy, internet/ a spracovať potrebné informácie v nich; dokáže simulovať pohyby Zeme a pohyby Mesiaca; vie zobraziť, resp. vyznačiť pohyby významných cestovateľov a objaviteľov v oblasti geografie. 

2

Tvar Zeme
- žiak vie vysvetliť názory na tvar Zeme v minulosti a dnes, na základe dôkazov, pozná základné rozmery Zeme
- tvar Zeme, polomer Zeme, povrch Zeme, názory na Zem
- riadený rozhovor, výklad, diskusia
- environmentálna výchova, mediálna výchova
- obrazový materiál

3

Naše miesto vo Vesmíre
- žiak pozná rozdiely medzi hviezdou a planétou, chápe význam a postavenie mesiacov pre planéty, rozlišuje objemnosť Slnečnej sústavy a Galaxie
- hviezda, planéta, vesmírne telesá, vzdialenosti medzi v. telesami
- diskusia, skupinová práca,
- environmentálna a mediálna výchova
- obrazový materiál

4

Mesiac – prirodzená družica Zeme
- žiak vie vysvetliť vplyv Mesiaca na našu Zem, pozná mesačné fázy a dobyvateľov Mesiaca
- Mesiac, mesačné fázy, povrch Mesiaca, pohyby Mesiaca, dobyvatelia Mesiaca
- diskusia, riadený rozhovor, simulačné hry
- environmentálna a mediálna výchova
- návrh projektov o významných cestovateľoch sveta

5

Pohyby Zeme
- žiak rozumie pohybom Zeme a ich následkom na Zemi, dokáže pohyby simulovať
- rotačný pohyb, obežný pohyb, polárny deň a noc, rovnodennosti a slnovraty
- simulačné hry, diskusia, riadený rozhovor, výklad
- environmentálna, mediálna výchova
- telúrium

6

Pohyby Zeme






7
Objavovanie Zeme vo Vesmíre
Povrch Zeme
- žiak dokáže pracovať s mapou – rozlišuje oceány, kontinenty a svetadiely, orientuje sa vo výškopise
- kontinent, svetový oceán, svetadiel, výškopis
- výklad, pozorovanie, diskusia
- environmentálna výchova, regionálna výchova, multikultúrna výchova
- práca s atlasom

8

Cesty objaviteľov do rôznych častí Zeme
- žiak pozná vybraných cestovateľov a objaviteľov sveta a ich prínos pre ľudstvo
- Magalhaes, Kolumbus, J. Cook, E. Hillary, R. Amundsen, J. Piccard, D. Walsh, Vasco da Gamma, Marco Polo, a i.
- projektové vyučovanie, prezentovanie projektov
- tvorba projektu a prezentačné zručnosti
- práca s projektmi
X.
1

Cesty objaviteľov do rôznych častí Zeme






2

Cesty objaviteľov do rôznych častí Zeme






3

Cesty objaviteľov do rôznych častí Zeme






4

Objavovanie vesmíru a využitie kozmonautiky







Mapa a glóbus
Kognitívne ciele:
žiak získava vedomosti a zručnosti pri práci s mapu a iným kartografickým materiálom, uvedomuje si význam určovania polohy na Zemi pre rôzne ľudské činnosti, vie určovať svetový čas a vysvetliť základné pojmy súvisiace so svetovým časom a určovaním polohy;
Afektívne ciele:
žiak ovláda práca s mapou a využíva svoje vedomosti v praxi a pri samostatnej práci; dokáže sám vytvárať a spracovávať mapy; uvedomuje si nevyhnutnosť postavenia mapy, grafov, diagramov pri štúdium geografie;
Psychomotorické ciele:
žiak využíva a zdokonaľuje svoje zručnosti pri práci s mapou, dokáže samostatne vyhľadávať a spracovávať získané vedomosti; uvedomuje si nevyhnutnosť prepojenia využívania atlasu a geografie

5

Čo môžem vidieť na glóbuse
- žiak vie rozlíšiť mapu od glóbusu, utvrdzuje si schopnosti práce s atlasom  a glóbusom, vie využívať získané vedomosti a zručnosti pri práci s atlasom a glóbusom
- mapa, glóbus, atlas, kartografia, kartografi, generalizácia
- výklad, riadený rozhovor
- environmentálna výchova, mediálna výchova
- práca s glóbusom, atlasom, nástennými mapami

6

Zemepisné súradnice
- žiak dokáže určiť polohu vybraného bodu na Zemi prostredníctvom rovnobežiek a poludníkov
- rovník, rovnobežky, poludník, dátumová hranica, určovanie polohy, svetové strany
- výklad, skupinová práca, samostatná práca

- práca s atlasom

7

Zemepisné súradnice






8

Zemepisné súradnice





XI.
1

Zemepisné súradnice






2

Zemepisné súradnice






3

Práca s mapou
- žiak rozlišuje rôzne mapy podľa využitia a podľa mierky, pozná farby a mapové znaky
- vrstevnica, plán, turistická, topografická mapa, automapa, mapové znaky, farby mapy
- tímová práca, samostatná práca
- environmentálna a regionálna výchova
- práca s rôznymi druhmi a typmi máp

4

Meranie na mapách
- žiak pozná rôzne mierky mapy a vie používať pri určovaní vzdialenosti grafickú mierku
- číselná a grafická mierka mapy, delenie máp podľa mierky
- tímová práca, riešenie problémov
- regionálna výchova
- práca s rôznymi druhmi a typmi máp

5

Meranie na mapách






6

Meranie na mapách






7

Svetový čas
- žiak vie vysvetliť svetový čas, pozná rozdiely a príčiny týchto rozdielov vo svetovom čase, vie určovať svetový čas na rôznych častiach sveta, pozná význam dátumovej hranice
- svetový čas, dátumová hranica
- skupinová práca, výklad, simulačné hry
- multikultúrna výchova
- práca s mapou časových pásiem

8

Svetový čas





XII.
1

Vychádzka do okolia
- využívanie získaných vedomostí a zručností v praxi
- tvorba plánu mesta, určovanie svetových strán pomocou kompasu a buzoly
- práca v teréne
- environmentálna a dopravná výchova
- vychádzka závisí od počasia


Cestujeme a spoznávame našu Zem
Kognitívne ciele:
žiak ovláda základné prírodné javy ovplyvňujúce život v krajinách; vie rozlíšiť endogénne a exogénne procesy prebiehajúce na Zemi; ovláda rozšírenie podnebných pásiem na zemskom povrchu a vie analyzovať základné prvky počasia; pozná základné fyzickogeografické charakteristiky vybraných typov krajín; pozná význam existencie národných parkov a prírodných rezervácií, vie popísať a ukázať na mape polohy vybraných objektov patriacich do zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO, pričom pozná ich kultúrnohistorický a prírodný význam z hľadiska zachovania týchto pamiatok pre budúce generácie;
Afektívne ciele:
žiak si uvedomuje význam prebiehajúcich javov v krajinách sveta; chápe menlivosť zemského povrchu pôsobením endogénnych a exogénnych javov; uvedomuje si význam ochrany prírody a krajiny pre budúce generácie;
Psychomotorické ciele:
žiak má zručnosti pre prácu s mapami, grafmi, diagramami, ktoré dokáže využívať v každodennom živote; vie na základe získaných poznatkov a zručností aplikovať tieto vedomosti v praxi

2
Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda
Cesta do hlbín Zeme
- žiak pozná stavbu zemského telesa, dokáže charakterizovať jednotlivé časti zemského telesa; oboznamuje sa s dôsledkami pohybov litosferických dosiek
- stavba zemského telesa, litosferické dosky
- práca s obrazovým materiálom a modelom zemského telesa, výklad, diskusia
- environmentálna výchova, mediálna výchova
- model stavby zemského telesa

3

Cesta do hlbín Zeme
- žiak sa oboznamuje s rôznorodými horotvornými pochodmi, ktoré sa podieľali na súčasnom vzhľade zemského povrchu
- vrásové pohoria, pohyb litosferických dosiek, delenie litosferických dosiek
- výklad, riadený rozhovor, práca s obrazovým materiálom
. environmentálna výchova, regionálna výchova
- práca s atlasom a obrazovým materiálom; resp. internetom, práca s mapou

4

Sopky
- žiak spoznáva sopky a sopečnú činnosť a jej následky na zemskom povrchu; oboznamuje sa s jednotlivými časťami sopky;
- sopka, magma, láva, mary, kaldera, meranie sopečnej aktivity, výskyt aktívnych sopiek na Zemi
- riadený rozhovor, diskusia, výklad
- environmentálna výchova, regionálna výchova, mediálna výchova
- práca s atlasom, s obrazovým materiálom

5

Sopky
- žiak sa oboznamuje s výskytom a rozšírením sopečnej aktivity na zemskom povrchu
- príčiny a následky vzniku sopečnej aktivity na zemskom povrchu; sopečné ostrovy  
- riadený rozhovor, využívanie audiovizuálnych pomôcok
- environmentálna, regionálna a mediálna výchova
- dvd záznam sopešnej aktivity na Havajských ostrovoch

6

Zemetrasenia
- žiak ovláda príčiny vzniku zemetrasenia a oblasti s častými zemetraseniami
- zemetrasenie, príčiny zemetrasenia, epicentrum, výskyt aktívnych zemetrasení na Zemi
- riadený rozhovor, diskusia, skupinová práca
- environmentálna výchova, regionálna a mediálna výchova
- práca s mapou a obrazovým materiálom
I.
1

Zemetrasenia
- žiak sa oboznamuje so zmenami zemského povrchu v dôsledku zemetrasnej činnosti, spoznáva následky podmorských zemetrasení a vznik vĺn cunami; 
- meranie sily zemetrasenia, cunami
- tímová práca, práca s rôznorodým materiálom
- environmentálna, regionálna a mediálna výchova
- práca s internetom, časopismi, knihami a obrazovým materiálom, práca s mapou
- návrh projektu o meraní počasia, p

2

Opakovanie a utvrdzovanie učiva
- opakovanie prebraného učiva a jeho utvrdzovanie
- Zem vo Vesmíre, jej pohyby, cestovatelia, kozmonautika, zemské teleso, sopečná a zemetrasná činnosť
- testy, ústne opakovanie



3

Opakovanie a utvrdzovanie učiva
- opakovanie prebraného učiva a jeho utvrdzovanie
- Zem vo Vesmíre, jej pohyby, cestovatelia, kozmonautika, zemské teleso, sopečná a zemetrasná činnosť
- testy, ústne opakovanie



4

Činnosť vody  - rieky
- žiak sa oboznamuje so základnými pojmami, s časťami vodného toku, s rozložením energie vodného toku, s tvarmi zemského povrchu vymodelovanými činnosťou vody
- prameň, povodie, ústie, delenie vodného toku, energia vodného toku, riečna dolina, meander, tiesňava, kaňon, vodopád, rozvodie, prítoky, úmorie, využitie riek, riečna abrázia 
- riadený rozhovor, výklad, skupinová práca
- environmentálna, regionálna a mediálna výchova
- práca s obrazovým materiálom, audiovizuálnou technikou, práca s mapou

5

Činnosť vody – more
- žiak spoznáva základné časti svetového oceánu, oboznamuje sa so základnými pojmami, spoznáva časti morského dna, využitie oceánov
- oceán, more, stavba oceánskeho dna, záliv, zátoka, prieliv, prieplav, využitie morí a oceánov, morská abrázia
- riadený rozhovor, tímová práca, výklad
- environmentálna a regionálna a mediálna výchova
- práca s obrazový materiálom, audiovizuálnou technikou, práca s mapou

6

Činnosť ľadovca
- žiak vie vysvetliť vplyv činnosti ľadovca na súčasný vzhľad povrchu Zeme
- delenie ľadovcov, ľadovcový kotol, ľadovcová dolina, moréna, ľadovcové útvary, snežná čiara, plesá, vodopády
- riadený rozhovor, výklad, skupinová práca
- environmentálna, regionálna a mediálna výchova
- práca s obrazovým materiálom a audiovizuálnou technikou, práca s mapou

7

Činnosť vetra
- žiak vie vysvetliť vplyv veternej činnosti na súčasný vzhľad povrchu Zeme
- duny, spraše, veterná abrázia, skalné útvary, erózia 
- riadený rozhovor, tímová práca
- environmentálna, regionálna a mediálna výchova
- práca s informačnými  zdrojmi a obrazovým materiálom, práca s mapou 

8

Atmosféra
- žiak pozná zloženie atmosféry a jej význam pre život na Zemi, vie vysvetliť vplyv slnečného žiarenia na rozšírenie živých organizmov na Zemi, pozná príčiny vzniku oblakov a vie popísať obeh vody v príroda
- zloženie atmosféry, význam atmosféry pre človeka, vzdušné prúdy v atmosfére, slnečné žiarenie, oblaky, delenie oblakov
- výklad, skupinová práca, riadený rozhovor, diskusia
- environmentálna, regionálna a mediálna výchova
 - práca s informačnými zdrojmi, grafmi, obrazovým materiálom, mapou
II.
1

Predpoveď počasia
- žiaka ovláda základné klimatické prvky, vie používať synoptickú mapu a merať vybrané klimatické prvky
- teplota, zrážky, tlak, vietor a ich meranie predpoveď počasia, synoptické mapy, meteorológia, nebezpečné javy
- výklad, riadený rozhovor, diskusia
- environmentálna, regionálna a mediálna výchova
- práca so synoptickými mapami, s atlasom, s obrazovým materiálom

2

Meranie počasia
- žiak prezentuje svoj projekt o sledovaní počasia počas vybraných dní
- meranie teploty, zrážok, sily a smeru vetra
- prezentácia projektov
- tvorba projektu a prezentačné schopnosti, environmentálna a regionálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj žiaka
- práca s projektmi 

3

Rozmanité krajiny Zeme – podnebné pásma sveta
- žiak vie vysvetliť vznik podnebných pásiem v dôsledku rozdielneho dopadu slnečného žiarenia na  zemský povrch
- rozdelenie podnebných pásiem na zemskom povrchu v dôsledku pôsobenia slnečného žiarenia
- tímová práca, diskusia, riadený rozhovor 
- environmentálna, regionálna a mediálna výchova
- práca s atlasom  a obrazovým materiálom
- príprava na projekt o vybraných krajinách sveta 

4

Rozmanité krajiny Zeme – vegetačné pásma
- žiak vie vysvetliť rozšírenie vegetačných pásiem na zemskom povrchu; pozná jednotlivé vegetačné pásma
- rozdelenie vegetačných pásiem na Zemi v závislosti od podnebných pásiem, ekosystémy
- tímová práca, diskusia, riadený rozhovor
- environmentálna, regionálna a mediálna výchova
- práca s informáciami, obrazovým materiálom a atlasom

5
- 
6

Krajiny teplého podnebného pásma - Dažďové lesy
- žiak sa oboznamuje so základnými fyzickogeografickými charakteristikami a rozšírením rôznych typov krajín na zemskom povrchu v dôsledku nerovnomerne rozloženého dopadu slnečného žiarenia na zemský povrch; spoznáva rozšírenie živočíšstva v týchto krajinách, vie vymenovať zástupcov živočíchov a vegetácie v týchto krajinách, vznik a výskyt rôznorodých typov pôd; oboznamuje so základnými spôsobmi využívania týchto krajín, s obyvateľstvom týchto krajín a spôsobom ich života; vie vymenovať a ukázať na mapách rozšírenie národných parkov, prírodných rezervácií; pozná ohrozenie prírody a krajiny v týchto krajinách a dôsledky činnosti človeka na súčasný stav týchto krajín

- poloha, podnebie, vegetácia, pôdy, živočíšstvo a využitie dažďových lesov človekom, národné parky, prírodné rezervácie, ochrana ohrozených oblastí
- skupinová práca, tímová práca, riadený rozhovor
- environmentálna a regionálna výchova, multikultúrna výchova
práca s atlasom, obrazovým materiálom, internetom, audiovizuálnou technikou
III.
1
-
2

Krajiny teplého podnebného pásma - Savany






3
-
4

Krajiny teplého podnebného pásma – tropické púšte






5
-
6

Krajiny teplého podnebného pásma – subtropické krajiny






7
-
8

Krajiny mierneho pásma – step a púšte mierneho pásma





IV.
1
-
2

Krajiny mierneho pásma - lesy






3
-
4

Polárne krajiny - tundry






5
-
6

Polárne krajiny






7
- 8

Vysoké pohoria







Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek
Kognitívne ciele:
žiak sa oboznamuje s najcennejšími pamiatkami jednotlivých kontinentov, resp. svetadielov; dokáže rozpoznať tieto pamiatky a určiť na ktorom kontinente sa vyskytujú; oboznamuje s ich prírodnou, kultúrnohistorickou hodnotou a pozná ich význam z hľadiska ich zachovania pre budúce generácie;    
Afektívne ciele:
žiak si uvedomuje význam ochrany vybraných pamiatok, zapísaných v Zozname prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO; pozná ich neoceniteľný význam z hľadiska ich zachovania pre budúce generácie;
Psychomotorické ciele:
žiak má praktické zručnosti pri práci s mapou a rôznymi zdrojmi pri získavaní informácií o výskyte pamiatok zapísaných v Zozname prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO
V.
1

Mestá a dediny
- žiak vie vysvetliť spôsob osídlenia sveta; rozlišuje jednotlivé sídla na základe vybraných kritérií; pozná zóny mesta; pozná funkcie vidieckych a mestských sídiel; vie vyhľadať najväčšie mestá na mape a pomenovať
- sídlo, mesto, vidiek, slumy, historické centrá, štvrte, priemyselné zóny, funkcie miest, farmy
- riadený rozhovor, výklad, skupinová práca
- environmentálna, regionálna a mediálna výchova, multikultúrna výchova
- práca s rôznorodými zdrojmi informácií, práca s atlasom

2

Pamiatky UNESCO
- žiak pozná základné organizácie zaoberajúce sa ochranou prírodných a kultúrnych pamiatok; vie vysvetliť vznik, existenciu a význam celosvetovej organizácie UNESCO;
- UNESCO
- diskusia, tímová práca
- environmentálna, regionálna a mediálna výchova, multikultúrna výchova
- práca s internetom, časopisom a inými zdrojmi informácií, práca s mapou

3

Pamiatky UNESCO – Európa
- žiak vie vyhľadať, vymenovať a zaradiť do príslušného kontinentu, svetadielu vybrané pamiatky zapísané v Zozname prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO; pozná prírodný a kultúrnohistorický význam týchto pamiatok; pozná históriu vzniku týchto pamiatok a možnosti a spôsoby ich ochrany
- Ostrov Vulcano, Janov, Turín,Biosférická rezervácia Dunajskej delty, Pompeje, Osvienčim, Petrohrad, Hadriánov val, Altamira, Kamčatka, Carcassonne, Paríž, jaskyne Škocjan v Slovinsku, Gough Island, Stonehenge, Tower v Londýne, a i.
- tímová práca, riadený rozhovor, skupinová práca
- environmentálna, regionálna, mediálna výchova, multikultúrna výchova
- práca s rôznymi zdrojmi informácií, práca s internetom, práca s obrazovým materiálom, práca s atlasom

4

Pamiatky UNESCO – chrámy sveta

katedrála v Seville; kláštor Ostrog v Čiernej hore, katedrála de Notre-Dame v Remeši, Klementinum v Prahe, Katedrála v Magdeburgu, Chrám sv. Štefana vo Viedni, Chrám V. Blaženého v Moskve, Bazilika sv. Petra vo Vatikáne,    




5

Pamiatky UNESCO – Afrika

- pyramídy v Egypte, El – Djem v Tunise, Abú Simbel v Grécku, Chrám sv. Juraja v Etiópii, skalné chrámy v Lalibele, 




6

Pamiatky UNESCO – Amerika

- socha Slobody, Mesa Verde v USA, Teotihuacán v Mexiku, Machu Picchu v Peru, Veľkonočný ostrov, kláštor na Popocatépetli, chrám Slnka v Palenque, chrám bojovníka v Chichén Itzá 




7

Pamiatky UNESCO – Ázia

- Palmýra a Bosra v Sýrii, Múr nárekov, Chrám Božieho hrobu, Skalný chrám v Jeruzaleme, Petra, Samarkand, Tádž Mahal, údolie Káthmandú, Veľký čínsky múr, budhistické chrámy v Kjóte, historický park Sukhotháj v Thajsku, Angkkór, 




8

Pamiatky UNESCO – Austrália

- NP Uluru-Kata Tjuta, NP Kakadu, Frasero vostrov, opera v Sydney, Veľká koralová bariéra 



VI.
1

Pamiatky UNESCO – Slovensko

- Banská Štiavnica, Bardejov, Spišský hrad a okolité pamiatky, Vlkolínec, drevené kostolíky v Hronskeku, v Ladomirovej 




2

Projekty a referáty
- príprava projektu o vybraných pamiatkach sveta
- projekt, referát
- projektové vyučovanie
- tvorba projektu a prezentačné zručnosti, osobnostný a sociálny rozvoj žiaka
- prezentácia projektov

3


Projekty a referáty
- vyhodnocovanie a prezentovanie projektov
- projekt, referát
- projektové vyučovanie
- tvorba projektu a prezentačné zručnosti, osobnostný a sociálny rozvoj žiaka
- prezentácia projektov

4

Opakovanie a utvrdzovanie učiva
- opakovanie prebraného učiva a jeho utvrdzovanie
- najkrajšie miesta, ktoré vytvorila príroda a človek, pamiatky UNESCO
- testy, ústne opakovanie



5

Opakovanie a utvrdzovanie učiva
- opakovanie prebraného učiva a jeho utvrdzovanie
- najkrajšie miesta, ktoré vytvorila príroda a človek, pamiatky UNESCO
- testy, ústne opakovanie





