
5.20.8 Zeměpisná praktika  

Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 

       Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný  

Název předmětu Zeměpisná praktika 

Oblast  

Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu zeměpisná praktika směřuje k: 

 získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických 
objektů, jevů, pojmů a používání poznávacích metod 

 získávání a rozvíjení dovedností pracovat se zdroji geografických informací 

 respektování přírodních hodnot, lidských výtvorů a k podpoře ochrany životního prostředí 

 rozvoji trvalého zájmu o poznání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního 
způsobu moderního člověka 

 rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování 

 aplikování geografických poznatků v praktickém životě 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
předmětu (specifické informace o předmětu 
důležité pro jeho realizaci) 

Předmět zeměpisná praktika je vyučován jako povinně volitelný předmět v 6. – 9. ročníku s časovou dotací 
dvě hodiny týdně. 
Formy realizace: 
převažují skupinová, individuálnípráce a projekty (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, 
časopisů, internetu) s realizací v učebně i v terénu – zeměpisné vycházky 

Mezipředmětové vztahy  Zeměpis 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni předmětu, 
jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové 
kompetence žáků 

Kompetence k učení: 
žáci propojují získané poznatky do širších celků, nalézají souvislosti 
žáci získané poznatky kriticky posuzují, porovnávají a formulují závěry 
žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení 
Učitel vede žáky:k vyhledávání, shromažďování, třídění, porovnávání informací,k používání odborné 
terminologie, k nalézání souvislostí mezi získanými poznatky a využití v praxi,k využívání vlastních 
zkušeností a poznatků z jiných předmětů 



Název předmětu Zeměpisná praktika 

Kompetence k řešení problémů: 
žáci jsou schopni pochopit problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech řešení 
žáci se učí myslet kriticky, jsou schopni hájit svá rozhodnutí 
Učitel vede žáky:k vyhledávání a kombinování informací z různých informačních zdrojů,k využívání metod, 
při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům sami žáci,k argumentaci, k diskusi na dané téma, 
k obhajování svých výroků,k odpovědím na otevřené otázky,k práci s chybou 

Kompetence komunikativní: 
žáci formulují a vyjadřují své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřují se souvisle a kultivovaně 
v písemném i ústnímu projevu 
žáci se učí naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagují 
Učitel vede žáky:ke komunikaci mezi sebou a učitelem a k dodržování předem stanovených pravidel 
vzájemné komunikace,k naslouchání a respektování názorů druhých,k interpretaci či k prezentaci různých 
textů, obrazových materiálů, grafů a jiných forem záznamů v písemné i mluvené podobě 

Kompetence sociální a personální: 
žáci spolupracují ve skupinách na základě vytvořených pravidel, upevňují dobré mezilidské vztahy, 
pomáhají si a jsou schopni o pomoc požádat, učí se vzájemnému naslouchání 
Učitel vede žáky:k využívání skupinového a inkluzívního vyučování,k utváření pocitu zodpovědnosti za svá 
jednání,k ochotě pomoci a o pomoc požádat,k spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému 
hodnocení svých výsledků,k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů,k občanské odpovědnosti za 
vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj v lokálním a globálním měřítku 

Kompetence občanské: 
žáci respektují názory druhých, uvědomují si svá práva a povinnosti ve škole i mimo školu 
žáci se rozhodují zodpovědně podle dané situace 
žáci chápou základní environmentální problémy, respektují požadavky na kvalitní životní prostředí, jednají 
v zájmu trvale udržitelného rozvoje 
Učitel vede žáky:k dodržování pravidel slušného chování,k pochopení práv a povinností v souvislosti 
s principem trvale udržitelného rozvoje,k tomu, aby brali ohled na druhé,k vytvoření osobních představ o 
geografickém a životním prostředí 

Kompetence pracovní: 
žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování v terénu 
žáci jsou vedeni k efektivní práci 



Název předmětu Zeměpisná praktika 

Učitel vede žáky:k dodržování pravidel bezpečného chování v terénu,k vyhledávání a využívání různých 
zdrojů informací 

Zeměpisná praktika 6. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

základní zeměpisná terminologie, zeměpisný popis lokality; 
zeměpisné atraktivity 

vhodně užívá základní zeměpisné pojmy;  

ukáže zvolený zeměpisný objekt/lokalitu na mapě,  

vyhodnotí, vybere a seznámí s hlavními atraktivitami zvolené zeměpisné lokality,  

je schopen zodpovědět některé dotazy na zeměpisnou lokalitu, kterou představil  

tvorba tematické mapy, druhy map; 
náležitosti mapových prvků, 
mapová generalizace, 
mapová kompozice 

spoluvytvoří jednotlivé mapové prvky,  

navrhne jednoduchou mapovou kompozici,  

vyhledá nezbytná zeměpisná data (s použitím internetu, školního atlasu ČR, mapy 
lokality),  

provede generalizaci zeměpisných dat,  

zhotoví tematickou mapu podle dříve navržené jednoduché mapové kompozice,  

zhodnotí vytvořenou tematickou mapu a zdůvodní vzhled mapových prvků i mapy 
jako celku  

jízdní řády, typy jízdních řádů, 
vyhledání spojení MHD, linkového a kombinovaného z náležitých jízdních řádů, 
naplánování vícedenní turistické výpravy 

vyhledá nezbytná zeměpisná data (s použitím internetu, školního atlasu ČR, mapy 
lokality),  

vyčte spojení z různých typů jízdních řádů,  

zhodnotí vyhledané spoje z hlediska časové (případně i finanční) výhodnosti,  

připraví turistickou trasu zvolenou zeměpisnou lokalitou za pomoci turistické mapy 
dané lokality, a zohlední ji dle možnosti realizace (denní kilometráž, možnost 
ubytování, stravování, dostupnost veřejné dopravy…) za pomoci internetu a  

stanoví na ní konkrétní turistické atraktivity vhodné k navštívení,  



Zeměpisná praktika 6. ročník  

prezentuje komplexní turistickou výpravu z připravených podkladů  

symbolika a základní zeměpisná data vybraných států světa rozpozná a nakreslí vlajky vybraných států světa,  

u vybraných států světa uvede: hlavní město (případně i další základní zeměpisná 
data)  

zpracuje přehled některých zajímavostí u vybraného státu světa (a je-li to možné, 
provede komparaci s analogiemi v České republice)  

zajímavosti vybraných států světa rozpozná a nakreslí vlajky vybraných států světa,  

u vybraných států světa uvede: hlavní město (případně i další základní zeměpisná 
data)  

zpracuje přehled některých zajímavostí u vybraného státu světa (a je-li to možné, 
provede komparaci s analogiemi v České republice)  

navržení vlastního státu, aplikace poznatků o zeměpisných zákonitostech navrhne plakát fiktivního státu,  

aplikuje zeměpisné poznatky z předchozích témat při jeho vytváření,  

posoudí smyšlená data o fiktivním státu s reálnými možnostmi vyplývajícími ze 
zeměpisných zákonitostí  

kraje České republiky, administrativní členění České republiky vyhledá nezbytná zeměpisná data (s použitím internetu, školního atlasu ČR, mapy 
lokality),  

popíše administrativní členění České republiky  

přiřadí vybrané zeměpisné informace ke správnému kraji České republiky  

sestaví přehled nejvýznamnějších zeměpisných dat u vybraného kraje České 
republiky  

místní region (Mladoboleslavsko, Středočeský kraj) zhodnotí zeměpisná regionální data s republikovými,  

zdokonalí svůj přehled o atraktivitách a dalších zeměpisných objektech regionu,  

zhlédne vybrané krásy regionu prostřednictvím vizuální techniky  

orientace v terénu určování světových stran, práce s buzolou, 
zorientování mapy, azimut 

určí světové strany pomocí přírodních jevů a zákonitostí,  

zorientuje mapu,  

odečte azimut  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 



Zeměpisná praktika 6. ročník  

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

Zeměpisná praktika 7. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

základní zeměpisná terminologie, zeměpisný popis lokality; 
zeměpisné atraktivity 

vhodně užívá základní zeměpisné pojmy;  

ukáže zvolený zeměpisný objekt/lokalitu na mapě,  

vyhodnotí, vybere a seznámí s hlavními atraktivitami zvolené zeměpisné lokality,  

je schopen zodpovědět některé dotazy na zeměpisnou lokalitu, kterou představil  



Zeměpisná praktika 6. ročník  

tvorba tematické mapy, druhy map; 
náležitosti mapových prvků, 
mapová generalizace, 
mapová kompozice 

spoluvytvoří jednotlivé mapové prvky,  

navrhne jednoduchou mapovou kompozici,  

vyhledá nezbytná zeměpisná data (s použitím internetu, školního atlasu ČR, mapy 
lokality),  

provede generalizaci zeměpisných dat,  

zhotoví tematickou mapu podle dříve navržené jednoduché mapové kompozice,  

zhodnotí vytvořenou tematickou mapu a zdůvodní vzhled mapových prvků i mapy 
jako celku  

jízdní řády, typy jízdních řádů, 
vyhledání spojení MHD, linkového a kombinovaného z náležitých jízdních řádů, 
naplánování vícedenní turistické výpravy 

vyhledá nezbytná zeměpisná data (s použitím internetu, školního atlasu ČR, mapy 
lokality),  

vyčte spojení z různých typů jízdních řádů,  

zhodnotí vyhledané spoje z hlediska časové (případně i finanční) výhodnosti,  

připraví turistickou trasu zvolenou zeměpisnou lokalitou za pomoci turistické mapy 
dané lokality, a zohlední ji dle možnosti realizace (denní kilometráž, možnost 
ubytování, stravování, dostupnost veřejné dopravy…) za pomoci internetu a  

stanoví na ní konkrétní turistické atraktivity vhodné k navštívení,  

prezentuje komplexní turistickou výpravu z připravených podkladů  

symbolika a základní zeměpisná data vybraných států světa, 
zajímavosti vybraných států světa 

rozpozná a nakreslí vlajky vybraných států světa,  

u vybraných států světa uvede: hlavní město (případně i další základní zeměpisná 
data)  

zpracuje přehled některých zajímavostí u vybraného státu světa (a je-li to možné, 
provede komparaci s analogiemi v České republice)  

navržení vlastního státu, 
aplikace poznatků o zeměpisných zákonitostech 

navrhne plakát fiktivního státu,  

aplikuje zeměpisné poznatky z předchozích témat při jeho vytváření,  

posoudí smyšlená data o fiktivním státu s reálnými možnostmi vyplývajícími ze 
zeměpisných zákonitostí  

kraje České republiky, administrativní členění České republiky vyhledá nezbytná zeměpisná data (s použitím internetu, školního atlasu ČR, mapy 
lokality),  

popíše administrativní členění České republiky  

přiřadí vybrané zeměpisné informace ke správnému kraji České republiky  



Zeměpisná praktika 6. ročník  

sestaví přehled nejvýznamnějších zeměpisných dat u vybraného kraje České 
republiky  

místní region (Mladoboleslavsko, Středočeský kraj) zhodnotí zeměpisná regionální data s republikovými,  

zdokonalí svůj přehled o atraktivitách a dalších zeměpisných objektech regionu,  

zhlédne vybrané krásy regionu prostřednictvím vizuální techniky  

orientace v terénu, určování světových stran, práce s buzolou, 
zorientování mapy, azimut 

určí světové strany pomocí přírodních jevů a zákonitostí,  

zorientuje mapu,  

odečte azimut  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 



Zeměpisná praktika 6. ročník  

Zeměpisná praktika 8. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

základní zeměpisná terminologie, zeměpisný popis lokality; 
zeměpisné atraktivity 

vhodně užívá základní zeměpisné pojmy;  

ukáže zvolený zeměpisný objekt/lokalitu na mapě,  

vyhodnotí, vybere a seznámí s hlavními atraktivitami zvolené zeměpisné lokality,  

je schopen zodpovědět některé dotazy na zeměpisnou lokalitu, kterou představil  

tvorba tematické mapy, druhy map; 
náležitosti mapových prvků, 
mapová generalizace, 
mapová kompozice 

spoluvytvoří jednotlivé mapové prvky,  

navrhne jednoduchou mapovou kompozici,  

vyhledá nezbytná zeměpisná data (s použitím internetu, školního atlasu ČR, mapy 
lokality),  

provede generalizaci zeměpisných dat,  

zhotoví tematickou mapu podle dříve navržené jednoduché mapové kompozice,  

zhodnotí vytvořenou tematickou mapu a zdůvodní vzhled mapových prvků i mapy 
jako celku  

jízdní řády, typy jízdních řádů, 
vyhledání spojení MHD, linkového a kombinovaného z náležitých jízdních řádů, 
naplánování vícedenní turistické výpravy 

vyhledá nezbytná zeměpisná data (s použitím internetu, školního atlasu ČR, mapy 
lokality),  

vyčte spojení z různých typů jízdních řádů,  

zhodnotí vyhledané spoje z hlediska časové (případně i finanční) výhodnosti,  

připraví turistickou trasu zvolenou zeměpisnou lokalitou za pomoci turistické mapy 
dané lokality, a zohlední ji dle možnosti realizace (denní kilometráž, možnost 
ubytování, stravování, dostupnost veřejné dopravy…) za pomoci internetu a  

stanoví na ní konkrétní turistické atraktivity vhodné k navštívení,  

prezentuje komplexní turistickou výpravu z připravených podkladů  

rozpozná a nakreslí vlajky vybraných států světa,  
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symbolika a základní zeměpisná data vybraných států světa, 
zajímavosti vybraných států světa 

u vybraných států světa uvede: hlavní město (případně i další základní zeměpisná 
data)  

zpracuje přehled některých zajímavostí u vybraného státu světa (a je-li to možné, 
provede komparaci s analogiemi v České republice)  

navržení vlastního státu, 
aplikace poznatků o zeměpisných zákonitostech 

navrhne plakát fiktivního státu,  

aplikuje zeměpisné poznatky z předchozích témat při jeho vytváření,  

posoudí smyšlená data o fiktivním státu s reálnými možnostmi vyplývajícími ze 
zeměpisných zákonitostí  

kraje České republiky, administrativní členění České republiky vyhledá nezbytná zeměpisná data (s použitím internetu, školního atlasu ČR, mapy 
lokality),  

popíše administrativní členění České republiky  

přiřadí vybrané zeměpisné informace ke správnému kraji České republiky  

sestaví přehled nejvýznamnějších zeměpisných dat u vybraného kraje České 
republiky  

místní region (Mladoboleslavsko, Středočeský kraj) zhodnotí zeměpisná regionální data s republikovými,  

zdokonalí svůj přehled o atraktivitách a dalších zeměpisných objektech regionu,  

zhlédne vybrané krásy regionu prostřednictvím vizuální techniky  

orientace v terénu, určování světových stran, práce s buzolou, 
zorientování mapy, azimut 

určí světové strany pomocí přírodních jevů a zákonitostí,  

zorientuje mapu,  

odečte azimut  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

Zeměpisná praktika 9. ročník  

Výchovné a vzdělávací strategie  Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Kompetence občanské 

 Kompetence pracovní 

Učivo ŠVP výstupy 

základní zeměpisná terminologie vhodně užívá základní zeměpisné pojmy;  

ukáže zvolený zeměpisný objekt/lokalitu na mapě,  

vyhodnotí, vybere a seznámí s hlavními atraktivitami zvolené zeměpisné lokality,  

je schopen zodpovědět některé dotazy na zeměpisnou lokalitu, kterou představil  

tvorba tematické mapy, druhy map; 
náležitosti mapových prvků, 
mapová generalizace, 
mapová kompozice 

spoluvytvoří jednotlivé mapové prvky,  

navrhne jednoduchou mapovou kompozici,  

vyhledá nezbytná zeměpisná data (s použitím internetu, školního atlasu ČR, mapy 
lokality),  

provede generalizaci zeměpisných dat,  

zhotoví tematickou mapu podle dříve navržené jednoduché mapové kompozice,  
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zhodnotí vytvořenou tematickou mapu a zdůvodní vzhled mapových prvků i mapy 
jako celku  

jízdní řády, typy jízdních řádů, 
vyhledání spojení MHD, linkového a kombinovaného z náležitých jízdních řádů, 
naplánování vícedenní turistické výpravy 

vyhledá nezbytná zeměpisná data (s použitím internetu, školního atlasu ČR, mapy 
lokality),  

vyčte spojení z různých typů jízdních řádů,  

zhodnotí vyhledané spoje z hlediska časové (případně i finanční) výhodnosti,  

připraví turistickou trasu zvolenou zeměpisnou lokalitou za pomoci turistické mapy 
dané lokality, a zohlední ji dle možnosti realizace (denní kilometráž, možnost 
ubytování, stravování, dostupnost veřejné dopravy…) za pomoci internetu a  

stanoví na ní konkrétní turistické atraktivity vhodné k navštívení,  

prezentuje komplexní turistickou výpravu z připravených podkladů  

symbolika a základní zeměpisná data vybraných států světa rozpozná a nakreslí vlajky vybraných států světa,  

u vybraných států světa uvede: hlavní město (případně i další základní zeměpisná 
data)  

zajímavosti vybraných států světa rozpozná a nakreslí vlajky vybraných států světa,  

u vybraných států světa uvede: hlavní město (případně i další základní zeměpisná 
data)  

zpracuje přehled některých zajímavostí u vybraného státu světa (a je-li to možné, 
provede komparaci s analogiemi v České republice)  

navržení vlastního státu navrhne plakát fiktivního státu,  

aplikuje zeměpisné poznatky z předchozích témat při jeho vytváření,  

posoudí smyšlená data o fiktivním státu s reálnými možnostmi vyplývajícími ze 
zeměpisných zákonitostí  

aplikace poznatků o zeměpisných zákonitostech popíše administrativní členění České republiky  

přiřadí vybrané zeměpisné informace ke správnému kraji České republiky  

sestaví přehled nejvýznamnějších zeměpisných dat u vybraného kraje České 
republiky  

zhodnotí zeměpisná regionální data s republikovými,  

zdokonalí svůj přehled o atraktivitách a dalších zeměpisných objektech regionu,  

kraje České republiky, administrativní členění České republiky vyhledá nezbytná zeměpisná data (s použitím internetu, školního atlasu ČR, mapy 
lokality),  
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zhlédne vybrané krásy regionu prostřednictvím vizuální techniky  

místní region (Mladoboleslavsko, Středočeský kraj) zhlédne vybrané krásy regionu prostřednictvím vizuální techniky  

orientace v terénu, určování světových stran, práce s buzolou, 
zorientování mapy, azimut 

určí světové strany pomocí přírodních jevů a zákonitostí,  

zorientuje mapu,  

odečte azimut  

Průřezová témata, přesahy, souvislosti 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Stavba mediálních sdělení 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Hodnoty, postoje, praktická etika 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Kooperace a kompetice 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání 

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Občan, občanská společnost a stát 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané 

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět 

 


