Časovo – tematický plán geografie pre 7. ročník, Žilina
dotácia: 1 hodina/ týždeň (33hodín/ rok)

M
H
Tematický celok
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Vzdelávacie výstupy
Metódy a formy
Prierezové témy
Poznámky
IX.
1
Úvodná hodina
Opakovanie a preverovanie učiva 6. ročníka
- overiť základné vedomosti a zručnosti získané v predchádzajúcom šk. roku
- preopakovanie a osvojenie poznatkov zo 6. ročníka
- diskusia, riadený rozhovor, simulačné metódy
- environmentálna, mediálna, regionálna výchova
- úprava zošitov, organizačné pokyny, BOZ


Premeny Zeme
Kognitívne ciele: 
žiak ovláda základné poznatky o osídľovaní sveta; pozná rozšírenie rôznych rás na Zemi, vývoj a rozšírenie náboženstiev sveta; má základné vedomosti o vybraných regiónoch sveta, o Afrike a Ázii; vie charakterizovať polohu, povrch, podnebie, vegetáciu, živočíšstvo na týchto svetadieloch; pozná rozšírenie obyvateľstva v krajinách Afriky a Ázie, pozná rasy žijúce na týchto svetadieloch; ovláda základné hospodárske orientácie týchto svetadielov,  najvýznamnejšie sídla, vybrané prírodné a kultúrne pamiatky zapísané v Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO; žiak ovláda základné problémy týchto svetadielov
Afektívne ciele:
žiak si uvedomuje súvislosti medzi fyzickogeografickými faktormi a vývojom osídlenia, vzniku a rozšírenia rás a náboženstiev sveta; uvedomuje si vplyv človeka na súčasný stav a vývoj obyvateľstva sveta, rozmiestnenie obyvateľov sveta, podmienky pre život v rôznych oblastiach sveta; vníma potrebu ochrany krajiny pre zachovanie života na Zemi; uvedomuje si potrebu chrániť prírodné a kultúrne pamiatky z hľadiska ich zachovania budúcim generáciám; chápe hospodársku orientáciu vo vybraných krajinách z hľadiska vzťahu k ich prírodnému potenciálu; uvedomuje si súčasné problémy vybraných krajín;
Psychomotorické ciele: 
žiak má vedomosti a zručnosti pri práci s rôznorodým geografickým materiálom; vie samostatne pracovať s rôznymi typmi máp, grafov, diagramov, tabuľkami; vie analyzovať sledované javy; spracovávať informácie, vyhľadávať ich a triediť; vie pri vyhľadávaní informácií pracovať s rôznymi zdrojmi /časopis, kniha, internet..../.

2

Osídľovanie sveta
- žiak vie vysvetliť základné pojmy: hustota obyvateľstva, osídľovanie sveta, staré civilizácie, preľudnenie území
- hustota obyvateľstva, osídľovanie, staré civilizácie, preľudnenie území
- diskusia, riadený rozhovor
- environmentálna, regionálna a multikultúrna výchova
- práca s atlasom a informačným materiálom

3

Vznik, rozšírenie a odlišnosti rôznorodých kultúr, rás a náboženstiev
- žiak ovláda vznik a rozšírenie rás na svete, pozná svetová náboženstvá a ich rozšírenie na zemskom povrchu, vie vysvetliť pojem národ, národnosť
- rasy, náboženstvá, národ, národnosť
- výklad, riadený rozhovor, diskusia
- multikultúrna výchova, mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj žiaka
- práca s atlasom a informačným materiálom
- návrh projektu Afrika

4
Afrika
Poloha  a povrch Afriky
- žiak ovláda geografickú polohu Afriky, vie popísať pobrežnú a povrchovú členitosť, vymenovať najvyššie pohorie a vrch Afriky
- pobrežná a povrchová členitosť Afriky, polostrovy, ostrovy Afriky
- práca s mapou a atlasom
- environmentálna, multikultúrna výchova
- práca s mapou
X.
1

Podnebie a vodstvo Afriky
- žiak ovláda rozšírenie podnebných pásiem Afriky a ich vplyv na stav riek; vie vymenovať a ukázať na mape vybrané rieky a jazerá, vodopády a vodné nádrže, pozná význam a využitie vodných tokov a nádrží
- podnebné pásma Afriky, ich charakteristika; rieky, jazerá, vodné nádrže a vodopády Afriky, význam vodných tokov a vodných plôch
- práca s mapou, výklad, diskusia, riadený rozhovor
- environmentálna, regionálna a mediálna výchova
- práca s mapou

2

Vegetačné pásma Afriky
- žiak ovláda vegetačné pásma Afriky, ich rozšírenie v dôsledku klimatických zmien; pozná vybraných zástupcov vegetácie, živočíšstva,
- vegetačné pásma: rastlinstvo, živočíšstvo, rozšírenie pôd v pásmach
- riadený rozhovor, pozorovanie
- environmentálna, regionálna a mediálna výchova
- práca s mapou a obrazovým materiálom

3

Ochrana prírody Afriky
- žiak vie vymenovať vybrané národné parky Afriky, pozná príčiny vzniku týchto parkov
- národné parky Afriky, gorily
- riadený rozhovor, diskusia
- environmentálna, mediálna výchova
- práca s mapou, obrazovým materiálom

4

Obyvateľstvo Afriky
- žiak rozlišuje základné rasy žijúce na území Afriky, pozná rozmiestnenie obyvateľstva v Afrike
- rasy, náboženstvá, národy Afriky
- riadený rozhovor, diskusia
- environmentálna a multikultúrna výchova
- práca s mapou a obrazovým materiálom
XI.
1

Afrika vo videu
- preverovanie a utvrdzovanie učiva
- Afrika v zázname
- využívanie audiovizuálnej techniky
- environmentálna, multikultúrna výchova
- audiovizuálna technika

2

Štáty, sídla a hospodárstvo Afriky
- žiak ovláda pomocou mapy štáty Afriky, vie hlavné mestá vybraných štátov; pozná ich hospodársku orientáciu; vie vymenovať najvýznamnejšie sídla vybraných štátov, pozná problémy vybraných štátov
- štáty Afriky, hlavné mestá, vybrané významné sídla, hospodárska orientácia, problém y štátov
- riadený rozhovor, diskusia, skupinová práca
- environmentálna výchova, multikultúrna výchova
- práca s mapou

3

Severná Afrika
- žiak vie zaradiť štáty do Severnej Afriky, pozná ich hlavné mestá; vie charakterizovať obyvateľstvo žijúce v týchto štátoch, pozná ich hospodársku orientáciu, pozná problémy v týchto štátoch
- štáty Severnej Afriky, rasy, náboženstvá obyvateľov Severnej Afriky; hospodárske podmienky v týchto štátoch; problémy týchto štátov
- riadený rozhovor, diskusia, skupinová práca
- environmentálna, multikultúrna a mediálna výchova
- práca s mapou a rôznorodými informáciami

4

Severná Afrika – prírodné a kultúrne pamiatky UNESCO
- žiak pozná vybrané prírodné a kultúrne pamiatky UNESCO vyskytujúce sa v krajinách Severnej Afriky
- archeologické náleziská, kultúrne pamiatky, NP, napr. Fez v Maroku, Marrákeš, El – Djem v Tunisku, Kartágo v Tunisku, Téby, Abú Simbel v Egypte, NP Nioklo-Koba v Senegale
- skupinová práca
- environmentálna výchova
- práca s rôznymi zdrojmi informácií a s mapou
XII.
1

Stredná  Afrika
- žiak vie zaradiť štáty do Strednej Afriky, pozná ich hlavné mestá; vie charakterizovať obyvateľstvo žijúce v týchto štátoch, pozná ich hospodársku orientáciu, pozná problémy v týchto štátoch
- štáty Strednej Afriky, rasy, náboženstvá obyvateľov Strednej Afriky; hospodárske podmienky v týchto štátoch; problémy týchto štátov
- riadený rozhovor, diskusia, skupinová práca
- environmentálna, mediálna a multikultúrna výchova
- práca s atlasom a obrazovým materiálom

2

Stredná Afrika - prírodné a kultúrne pamiatky UNESCO
- žiak pozná vybrané prírodné a kultúrne pamiatky UNESCO vyskytujúce sa v krajinách Strednej Afriky
- NP Comoé v Pobreží Slonoviny, Ašantské stavy v Kumasi, NP Virunga, skalné chrámy v Lalibele v Etiópii, NP Omo, NP Mount Kenya, NP Ruwenzori, NP Serengeti, chránená oblasť Ngorongoro v Tanzánii a i.
- tímová práca
- environmentálna a multikultúrna výchova
- práca s rôznorodým materiálom a atlasom

3

Južná Afrika
- žiak vie zaradiť štáty do Strednej Afriky, pozná ich hlavné mestá; vie charakterizovať obyvateľstvo žijúce v týchto štátoch, pozná ich hospodársku orientáciu, pozná problémy v týchto štátoch
- štáty Južnej Afriky, rasy, náboženstvá obyvateľov Južnej Afriky; hospodárske podmienky v týchto štátoch; problémy týchto štátov
- riadený rozhovor, diskusia, skupinová práca
- environmentálna, multikultúrna a mediálna výchova
- práca s atlasom a rôznorodým materiálom
I.
1

Južná Afrika - prírodné a kultúrne pamiatky UNESCO
- žiak pozná vybrané prírodné a kultúrne pamiatky UNESCO vyskytujúce sa v krajinách Strednej Afriky
- Viktoriine vodopády, NP Malawi, nbálezisko fosílií Sterkfontein, Madagaskar, Seychely, Robben Island, Tsodilo Hill v Botswane a i.
- tímová práca
- environmentálna a multikultúrna výchova
- práca s rôznorodým materiálom a atlasom

2

Opakovanie a utvrdzovanie učiva
- opakovanie prebraného učiva a jeho utvrdzovanie
- základné poznatky o krajinách Afriky
- testy, ústne skúšanie



3

Projekty a referáty
- vyhodnocovanie a obhajovanie projektov
- projekt, referát
- projektové vyučovanie
- tvorba projektu a prezentačné zručnosti, osobnostný a sociálny rozvoj žiaka
- prezentácia projektov
II.
1

Environmentálne problémy
- pozná základné problémy Afriky a ich dopad na  obyvateľstvo a prírodné prostredie Afriky
hlad, choroby, nepokoje, škodcovia Afriky; rozširovanie púští /sahel/; problémy školstva, zdravotníctva Afriky
- riadený rozhovor, diskusia, skupinová práca
- environmentálna, mediálna, multikultúrna výchova, ochrana života a zdravia
- návrh projektu o vybranom probléme Afriky

2
Ázia
Poloha Ázie
- žiak ovláda geografickú polohu Ázie, vie popísať pobrežnú členitosť, pozná vznik ostrovov a súostroví, vznik Himalájí
- pobrežná členitosť, polostrovy, ostrovy, prielivy, zálivy, oceány a moria, vznik HImalájí
- riadený rozhovor, pozorovanie, skupinová práca
- environmentálna výchova
- práca s atlasom, - návrh projektu o krajinách Ázie

3

Povrch Ázie
- žiak ovláda povrchovú členitosť Ázie, vie vymenovať a ukázať najvyššie pohoria Ázie, pozná príčiny vzniku púští na Arabskom polostrove, problém vysychajúceho Aralského jazera
- povrchová členitosť, plošín, pohoria, nížiny, púšte, Aralské jazero
- riadený rozhovor, pozorovanie, skupinová práca
- environmentálna výchova
- práca s atlasom a obrazovým materiálom
III.
1

Podnebné pásma a vodstvo Ázie
- žiak ovláda rozšírenie podnebných pásiem Ázie a ich vplyv na stav riek; vie vymenovať a ukázať na mape vybrané rieky,  jazerá a vodné nádrže, pozná význam a využitie vodných tokov a nádrží
- podnebné pásma, monzúny, tajfúny, rieky, jazerá, vodné nádrže a ich využitie
- riadený rozhovor, skupinová práca
- environmentálna výchova
- práca s atlasom

2

Vegetačné pásma a ochrana prírody v Ázii
- žiak ovláda rozšírenie vegetačných pásiem v Ázii, spoznáva endemické druhy rastlín a živočíchov, pozná význam ochrany prírody v Ázii
- vegetačné pásma, mangrovove pohoria, teakové drevo, gumovníkové a kaučukové drevo, tiger sibírsky, medveď himalájsky, komodor, varan a i; NP
- riadený rozhovor, skupinová práca
- environmentálna výchova
- práca s atlasom a obrazovým materiálom, práca s internetom

3

Obyvateľstvo,  sídla a hospodárstvo Ázie
- žiak pozná špecifiká rozmiestnenia obyvateľstva Ázie, pozná oblasti šírenia náboženstiev a ich význam pre obyvateľstvo Ázie, ovláda rozšírenie rás Ázie; vie analyzovať hospodárske zameranie vybraných regiónov Ázie
- rasy, náboženstvá, a ich rozšírenie v Ázii, kasty, hospodárska orientácia krajín Ázie
- riadený rozhovor, skupinová práca
- environmentálna, multikultúrna a mediálna výchova
- práca s atlasom a internetom

4

Juhozápadná Ázia
- žiak ovláda krajiny patriace ho Juhozápadnej Ázie, vie hodnotiť ich hospodársku a životnú úroveň, pozná náboženskú orientáciu a jej vplyv na súčasný stav týchto krajín
- štáty Juhozápadnej Ázie, rasy, náboženstvá obyvateľov Juhozápadnej Ázie; hospodárske podmienky v týchto štátoch; problémy týchto štátov
- riadený rozhovor, tímová práca
- environmentálna, mediálna a multikultúrna výchova
- práca s atlasom a rôznorodými zdrojmi informácií
IV.
1

Juhozápadná Ázia – prírodné a kultúrne pamiatky
- žiak pozná vybrané prírodné a kultúrne pamiatky UNESCO vyskytujúce sa v krajinách Juhozápadnej Ázie
- Mŕtve more, Jeruzalem, Petra, pevnosť Bahla v Ománe, prírodná rezervácia oryxa arabského v púšti Džiddat al-harásis, Kadidlová cesta v Ománe ai
- tímová práca
- environmentálna a multikultúrna výchova
- práca s rôznorodým materiálom a atlasom

2

Južná Ázia
- žiak ovláda krajiny patriace ho Južnej Ázie, vie hodnotiť ich hospodársku a životnú úroveň, pozná náboženskú orientáciu a jej vplyv na súčasný stav týchto krajín
- štáty Južnej Ázie, rasy, náboženstvá obyvateľov Južnej Ázie; hospodárske podmienky v týchto štátoch; problémy týchto štátov
- riadený rozhovor, skupinová práca
- environmentálna, mediálna a multikultúrna výchova
- práca s atlasom a rôznorodými zdrojmi informácií

3

Južná Ázia - prírodné a kultúrne pamiatky
- žiak pozná vybrané prírodné a kultúrne pamiatky UNESCO vyskytujúce sa v krajinách Južnej Ázie
- Láhaur, Červená pevnosť v Uttarpradéši, NP Nanda Devi, NP Keoladeo, Tádž Mahal, Adžanta v Indii, slnečný chrám v Konáraku,  údolie Káthmandú, NP Sagarmatha
- tímová práca
- environmentálna a multikultúrna výchova
- práca s rôznorodým materiálom a atlasom

4

Juhovýchodná Ázia
- žiak ovláda krajiny patriace ho Juhovýchodnej Ázie, vie hodnotiť ich hospodársku a životnú úroveň, pozná náboženskú orientáciu a jej vplyv na súčasný stav týchto krajín
- štáty Juhovýchodnej Ázie, rasy, náboženstvá obyvateľov Juhovýchodnej Ázie; hospodárske podmienky v týchto štátoch; problémy týchto štátov
- riadený rozhovor, skupinová práca
- environmentálna, mediálna a multikultúrna výchova
- práca s atlasom a rôznorodými zdrojmi informácií
V.
1

Juhovýchodná Ázia – prírodné a kultúrne pamiatky
- žiak pozná vybrané prírodné a kultúrne pamiatky UNESCO vyskytujúce sa v krajinách Juhovýchodnej Ázie
- Ajuthajá Thajsku, Angkór v Kambodži, NP Gunung Mulu,  Filipínske barokové kostoly, dažďové pralesy JV Ázie, Borobudur
- tímová práca
- environmentálna a multikultúrna výchova
- práca s rôznorodým materiálom a atlasom

2

Východná Ázia
- žiak ovláda krajiny patriace ho Východnej Ázie, vie hodnotiť ich hospodársku a životnú úroveň, pozná náboženskú orientáciu a jej vplyv na súčasný stav týchto krajín
- štáty Východnej Ázie, rasy, náboženstvá obyvateľov Východnej Ázie; hospodárske podmienky v týchto štátoch; problémy týchto štátov
- riadený rozhovor, skupinová práca
- environmentálna, mediálna a multikultúrna výchova
- práca s atlasom a rôznorodými zdrojmi informácií

3

Východná Ázia – prírodné a kultúrne pamiatky
- žiak pozná vybrané prírodné a kultúrne pamiatky UNESCO vyskytujúce sa v krajinách Východnej Ázie
-. jaskyne Mo-kao, Veľký čínsky múr,  cisársky palác v Pekingu, Terakotova armáda, NP Ťiou-čaj-kou, Wu-ling-juan, cisárske mesto Nara, cisárske meto Kjóto, pamätník mieru v Hirošime, Jakušimský cédrový les
- tímová práca
- environmentálna a multikultúrna výchova
- práca s rôznorodým materiálom a atlasom

4

Severná a stredná Ázia
- žiak ovláda krajiny patriace ho Severnej a strednej Ázie, vie hodnotiť ich hospodársku a životnú úroveň, pozná náboženskú orientáciu a jej vplyv na súčasný stav týchto krajín
- štáty Severnej a strednej Ázie, rasy, náboženstvá obyvateľov Severnej a strednej Ázie; hospodárske podmienky v týchto štátoch; problémy týchto štátov
- riadený rozhovor, skupinová práca
- environmentálna, mediálna a multikultúrna výchova
- práca s atlasom a rôznorodými zdrojmi informácií
VI.
1

Severná a stredná Ázia - prírodné a kultúrne pamiatky
- žiak pozná vybrané prírodné a kultúrne pamiatky UNESCO vyskytujúce sa v krajinách Severnej a strednej Ázie
- Samarkand v Uzbekistane, zrúcaniny Mervu v Turkménsku, Chiva, Šahrizabe, Buchara
- tímová práca
- environmentálna a multikultúrna výchova
- práca s rôznorodým materiálom a atlasom

2

Environmentálne problémy Ázie
- ovláda základné problémy Ázie a ich dopad na obyvateľstvo a prírodné prostredie Ázie
- nadmerná hustota zaľudnenia určitých oblastí Ázie, boom priemyselnej výroby /ázijské tigre/, hrozby prírodných javov – tajfúny, zemetrasenia, povodne a ich dopad na životné prostredie Ázie
- riadený rozhovor, diskusia, skupinová práca
- environmentálna, mediálna, multikultúrna výchova, ochrana života a zdravia
- návrh projektu o vybranom probléme Ázie

3

Afrika vo videu
- preverovanie a utvrdzovanie učiva
- Afrika v zázname
- využívanie audiovizuálnej techniky
- environmentálna, multikultúrna výchova
- audiovizuálna technika

4

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




