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Z 6. ročník
časová dotace: 2 hod / týden

školní (dílčí) výstup

žák:

Přírodní obraz Země

Z–9–2–01 • zhodnotí postavení Země ve vesmíru a 

srovnává podstatné vlastnosti Země s 

ostatními tělesy sluneční soustavy

• vesmír

Z–9–2–01.1 • popíše postavení Země ve vesmíru

Z–9–2–01.2 • porovná vlastnosti planety Země s 

ostatními planetami z hlediska podmínek 

pro život na Zemi

Z–9–2–02 • prokáže na konkrétních příkladech tvar 

planety Země, zhodnotí důsledky 

pohybů Země na život lidí a organismů

• země jako vesmírné těleso VE 02 Environmentální výchova – 

základní podmínky života

Z–9–2–02.1 • uvede důkaz kulatosti Země

Z–9–2–02.2 • uvede důsledky oběhu Země kolem 

Slunce a rotace Země kolem osy a 

pohybů Měsíce

Z–9–2–02.3 • vyjádří na příkladech vliv pohybů Země 

a Měsíce na život lidí a organismů

Z–9–2–03 • rozlišuje a porovnává složky a prvky 

přírodní sféry, jejich vzájemnou 

souvislost a podmíněnost, rozeznává, 

pojmenuje a klasifikuje tvary zemského 

povrchu

• přírodní složky Země

Z–9–2–03.1 • rozliší a porovná jednotlivé složky 

přírodní sféry

Zeměpis

kód očekávaného 

výstupu RVP ZV
učivo průřezová témata
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školní (dílčí) výstup

žák:

kód očekávaného 

výstupu RVP ZV
učivo průřezová témata

Z–9–2–03.2 • uvede na příkladech příčinné vztahy v 

krajině

Z–9–2–03.3 • rozliší tvary zemského povrchu

Z–9–2–04 • porovná působení vnitřních a vnějších 

procesů v přírodní sféře a jejich vliv na 

přírodu a na lidskou společnost

• litosféra, hydrosféra, atmosféra, 

pedosféra, biosféra

Z–9–2–04.1 • rozliší síly, které utvářely zemský povrch

Z–9–2–04.2 • porovná působení vnitřních a vnějších sil

Z–9–2–04.3 • vymezí podnebné pásy

Z–9–2–04.4 • uvede vliv šířkové pásmovitosti a 

výškové stupňovitosti na život lidí a 

organismů, zejména na zemědělství

VE 01 Environmentální výchova – 

ekosystémy

Z–9–2–04.5 • vysvětlí rozdíl mezi pojmy počasí a 

podnebí

Z–9–2–04.6 • pojmenuje činitele, které ovlivňují 

počasí a podnebí

Z–9–2–04.7 • popíše rozmístění vody na Zemi

Z–9–2–04.8 • vysvětlí podstatu oběhu vody na Zemi

Z–9–2–04.9 • vysvětlí rozmístění zdrojů a význam 

vody pro život lidí a organismů

Společenské a hospodářské prostředí



Z - 6. ročník - vzdělávací obsah

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace

ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV „2016“

„Škola pro Evropu“
list 3 / 4
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kód očekávaného 

výstupu RVP ZV
učivo průřezová témata

Z–9–4–01 • posoudí na přiměřené úrovni 

prostorovou organizaci světové 

populace, její rozložení, strukturu, růst, 

pohyby a dynamiku růstu a pohybů, 

zhodnotí na vybraných příkladech 

mozaiku multikulturního světa

• obyvatelstvo světa VK 04 Multikulturní výchova – 

multikulturalita

Z–9–4–01.1 • charakterizuje obyvatelstvo světa a jeho 

částí na základě využití různých zdrojů

Z–9–4–01.2 • rozliší charakteristiku obyvatelstva 

hospodářsky vyspělých a méně 

vyspělých zemí

Z–9–4–01.3 • rozliší kulturní odlišnosti různých částí 

světa

Z–9–4–01.4 • uvede na příkladech kulturní odlišnosti 

ve svém osobním okolí (třída, rodina, 

přátelé, sousedé apod.)

Z–9–4–02 • posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s 

funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné 

základní geografické znaky sídel

• sídla VE 04 Environmentální výchova – 

vztah člověka k prostředí

Z–9–4–02.1 • uvede význam polohy a přírodních 

podmínek pro vznik a vývoj sídel

Z–9–4–02.2 • rozliší na příkladech sídla různé 

hierarchické úrovně a různých funkcí

Z–9–4–02.3 • porovná specifika života na venkově a 

ve městech
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Z–9–4–03 • zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a 

funkce světového hospodářství, 

lokalizuje na mapách hlavní světové 

surovinové a energetické zdroje

• světové hospodářství VE 03 Environmentální výchova – 

lidské aktivity a problémy 

životního prostředí

Z–9–4–03.1 • rozlišuje sektorovou strukturu 

hospodářství a její vývoj

Z–9–4–03.2 • lokalizuje nejvýznamnější zdroje surovin 

a energií ve světě a nejvýznamnější 

země jejich spotřeby

Z–9–4–04 • porovnává předpoklady a hlavní faktory 

pro územní rozmístění hospodářských 

aktivit

• lokalizační faktory hospodářských 

aktivit

Geografické informace, zdroje dat, 

kartografie a topografie

(Z–9–1–01) • organizuje a přiměřeně hodnotí 

geografické informace a zdroje dat z 

dostupných kartografických produktů a 

elaborátů, z grafů, diagramů, 

statistických a dalších informačních 

zdrojů

• práce s geografickými informacemi VO 01 Osobnostní a sociální 

výchova – rozvoj schopností 

poznávání

(Z–9–1–02) • používá s porozuměním základní 

geografickou, topografickou a 

kartografickou terminologii


