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II  12    Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Nauka o Zemi (NZ) 
 

Charakteristika předmětu: 
Obsahové vymezení předmětu: 

Vzdělávání v předmětu nauka o Zemi je především zaměřeno na:  
- 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 poznávání vlastní země a regionů světa jako nedílné součásti životního způsobu 

moderního člověka 
- rozvíjení kritického myšlení a logického uvažování 

- aplikování geografických poznatků v praktickém životě 

Předmět nauka o Zemi úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověka příroda: 
- zeměpis: litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra, práce s mapou, ... 

- chemie: znečištění atmosféry, hydrosféry, biosféry,… 

- ekologie: krajina, problém odpadů, ekosystémy, vliv člověka na životní prostředí ... 
- fyzika: sluneční soustava, vesmír, … 

- přírodopis: rozšíření živočichů a rostlin, biotopy, CHKO, národní parky, … 

Mezipředmětové vztahy jsou aplikovány i na předměty z ostatních vzdělávacích oblastí: 
- matematika: měřítko mapy, převody jednotek, práce s grafy, diagramy, … 

- informatika: zdroj aktuálních informací (internet) a jejich zpracování 

 

Časové a organizační vymezení předmětu: 

Předmět nauka o Zemi se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. 

Výuka probíhá v normální učebně, případně v učebně interaktivní tabule a informatiky, kde je k dispozici 
projektová technika a přístup k internetu. Výuka může probíhat i v informačním centru (knihovna s připojením 

k internetu).  

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání,  

- frontální výuka  s demonstračními pomůckami (nástěnné mapy, obrazový materiál, využití interaktivní 

tabule, dataprojektoru a videa) 

- skupinová práce  (s využitím map, pracovních listů, odborné literatury, časopisů, internetu) 
- zeměpisné vycházky s pozorováním 

- projekty (časově náročnější práce žáků v ročníku, celoškolní projekty – Den Evropy) 

 
Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 
Kompetence k učení 

- umožňujeme žákům přístup k různým druhům informačních a komunikačních technologií 
- dáváme žákům příležitost ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost 

- poskytujeme žákům přístup k mnoha zdrojům informací (informační centrum, internet, video, PC programy, 

výstavy, exkurze) 
- umožňujeme žákům řešit „úlohy ze života“ - ověřovat nabyté vědomosti v praktických situacích 

- vedeme a motivujeme žáky k tomu, aby:  

o vybírali a využívali vhodné způsoby a metody pro efektivní učení, propojovali získané 
poznatky do širších celků, nalézali souvislosti 

o získané poznatky dokázali kriticky posuzovat, porovnávat a formulovat závěry 

o poznali smysl a cíl učení, měli pozitivní vztah k učení 
o samostatně vyhledávali, shromažďovali, třídili a porovnávali informace 

o uměli používat odbornou terminologii 

o nalézali souvislosti mezi získanými poznatky 
Kompetence komunikativní 

zadáváme žákům úkoly umožňující spolupráci žáků, vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci, vedeme je 

k naslouchání a respektování názorů druhých 
- vedeme žáky k souvislému projevu, k formulování myšlenek a názorů v logickém sledu, umožňujeme jim 

prezentovat výsledky své práce, projevit svůj názor, klást otázky  

- klademe důraz na stručnou, spisovnou a kultivovanou mluvu žáků 
- dbáme na to, abychom při komunikaci mezi učitelem a žákem a mezi žáky navzájem dodržovali předem 

stanovená pravidla vzájemné komunikace 

Kompetence k řešení problémů 
- výuka je vedena tak, aby žáci byli schopni pochopit problém, dokázali k němu vyhledat vhodné informace, 

hledali různá řešení problémů a svá řešení si dokázali obhájit 

- klademe otevřené otázky, zadáváme problémové úkoly, či úlohy rozvíjející tvořivost 

- při problémových situací klademe důraz na individuální schopnosti a dovednosti žáka 

- umožňujeme žákům zúčastnit se různých soutěží a olympiád dle svých zájmů, schopností a dovedností 

- podporujeme žáky v kritickém myšlení 
Kompetence sociální a personální 

- individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch 

- do výuky zařazujeme metody skupinového vyučování, projektové vyučování, projektové dny 
- podporujeme individuální rozvoj žákovy osobnosti (sebepoznávání, seberealizace) pomocí technik a her 

- vedeme žáky k : 

o utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání 
o ochotě pomoci a o pomoc  požádat 

o dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 
o spoluúčasti na vytváření kritérií hodnocení a k následnému hodnocení svých výsledků 

Kompetence občanské 

- učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi nimi 
- vedeme žáky k toleranci individuálních odlišností mezi lidmi 

- dbáme na to, aby žáci: 

- dodržovali pravidla slušného chování 
- brali ohled na druhé 

- získali osobní představu o geografickém a životním prostředí 

Kompetence pracovní 
- žáci jsou vedeni k tomu, aby dbali pravidel bezpečnosti v terénu 

- motivujeme žáky k efektivní práci 

- učíme žáky využívat a vyhledávat v různých zdrojích informací 
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Začlenění průřezových témat: 

Environmentální výchova (ENV) 

- Ekosystémy 

- Základní podmínky života 

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
- Vztah člověka k prostředí 

 

Mediální výchova (MEV) 
- Kritické čtení a vnímání mediálního sdělení 

- Tvorba mediálního sdělení 

- Práce v realizačním týmu 
 

Osobnostní a sociální výchova (OSV) 
- Komunikace 

- Řešení problémů a rozhodovací schopnosti 

- Kooperace a kompetice 

 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
V předmětu budeme hodnotit a klasifikovat podle následujících kritérií: 

- průběžné ověřování znalostí – ústní zkoušení, písemné zkoušení, tématický test  
- ověřování dovedností, aplikace získaných vědomostí – práce s mapou, řešení úloh a otázek z praxe  

- aktivita a iniciativa – referáty, soutěže, skupinové práce, projekty 

- přístup k vyučování – vedení sešitu, příprava na hodinu (pomůcky)  
U referátů hodnotíme:  

- schopnost vyhledat informaci  

- zpracování (grafická úprava) 
- prezentaci referátu vlastními slovy 

 

Práce s nadanými žáky: 
- vytváříme diferencované skupiny v rámci školní třídy  

- motivujeme žáky k účasti v různých soutěžích 

- vedeme žáky k tomu, aby v oblastech, o které mají zájem, zpracovávali rozsáhlejší domácí („seminární“) 

práce 

- v některých případech zadáváme nadaným žákům specifické úlohy, které jsou náročnější a odpovídají jejich 

individuální úrovni 
 

Práce s žáky se speciálními potřebami: 
- uplatňujeme individuální přístup k žákům 
- poskytneme žákům dostatek času jak při písemném projevu, tak při práci s textem 

- spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a s rodiči žáka 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

NZ - 6. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

PŘÍRODNÍ OBRAZ ZEMĚ 

Z-9-2-01 zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává 

podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy 

  

 

 žák popíše umístění Země ve sluneční soustavě a ve vesmíru  

  žák porovná vlastnosti planety Země s ostatními planetami z 
hlediska podmínek pro život na Zemi 

 určí a popíše tvar Země s pomocí glóbu 

 dokáže tvar Země podle konkrétního přírodního úkazu nebo 

jiného důkazu (dálkový snímek Země, obzor) 

 vysvětlí význam Slunce pro život na Zemi 

 posoudí důsledky působení Měsíce 

Vesmír 

Sluneční soustava 

Tvar Země 
Postavení Země ve vesmíru (zemská osa, S a J pól ) 

Přirozená družice Země – Měsíc (slapové jevy) 

F - vesmír 

Z-9-2-02 prokáže na konkrétních příkladech tvar planety 
Země, zhodnotí důsledky pohybů  Země na život lidí a 

organismů 

Z-9-2-02p objasní důsledky pohybů Země 
 

 objasní příčiny střídání ročních období 

 určí délku jednoho otočení Země kolem osy a Země kolem 

Slunce 

 objasní pojmy (den, noc) související s otáčením Země  

 používá s porozuměním pojmy – místní a světový čas, časová 
pásma, datová hranice 

 objasní důsledky pohybů Země 

Pohyby Země 
Střídání dne a noci  

Střídání ročních období 

Časová pásma na zemi 

F – vesmír 

ENV 

- Ekosystémy 

- Základní podmínky života 
- Vztah člověka k prostředí 

Z-9-2-03 rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, 

jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost, rozeznává, 

pojmenuje a klasifikuje 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  
Z-9-2-04p ví o působení vnitřních a vnějších procesů v 

přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na lidskou společnost 

 
 

 

 

 vyjmenuje jednotlivé sféry Země, vysvětlí jejich význam pro 
člověka 

 objasní s porozuměním stavbu zemského tělesa a členění 
zemské kůry na litosférické desky 

 objasní s porozuměním vnitřní přírodní síly působící na zemský 

povrch , projevující se zemětřesením, sopečnou činností  

 pojmenuje jednotlivé složky vzduchu  

 objasní pojem podnebí, počasí 

 pojmenuje činitele, které ovlivňují podnebí a počasí 

 uvede příklad vlivu zásahu  působení člověka na podnebí 
planety Země 

 z hlediska podnebí porovnává jednotlivé oblasti Země, dokáže 
vymezit základní podnebné pásy 

 popíše rozložení zásob vody na Zemi 

 pojmenuje základní části oběhu vody v přírodě a  popíše jeho 

mechanismus 

 rozliší a pojmenuje pohyby mořské vody, popíše její vlastnosti 

 objasní pojmy povodí, rozvodí, úmoří, jezero x umělá vodní 
nádrž, bezodtoká oblast, pevninský x horský ledovec 

 uvede příklad zásahu člověka do hydrosféry a atmosféry 

 rozlišuje mezi půdními typy a druhy 

 rozliší základní podmínky potřebné pro vznik organismů 

 popíše a porovná jednotlivé typy přírodních krajin a jejich vztah 

k zeměpisné šířce a nadmořské výšce 

 pojmenuje šířkové vegetační pásma 

 ví o působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a 
jejich vlivu na přírodu a na lidskou společnost 

Vznik a stavba Země 

Zemětřesení a sopečná činnost 

Tvary zemského povrchu 
Atmosféra 

Podnebí a počasí 

Cirkulace atmosféry 
Hydrosféra 

Oběh vody 

Oceány a moře 
Vodstvo na pevninách 

Ledovce 

Biosféra 
Základní podmínky života 

Vznik, vývoj, rozmanitost a projevy života 
Typy přírodních krajin 

Z – přírodní obraz Země 

P – Země- živá planeta, podmínky a 

projevy života, význam slunečního 
záření 

Z-9-5-01 porovnává různé krajiny jako součást pevninské 

části krajinné sféry, rozlišuje na konkrétních příkladech 
specifické znaky a funkce krajin 

Z-9-5-01p umí pojmenovat různé krajiny jako součást 

pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních 

příkladech specifické znaky a funkce krajin 

 

 používá s porozuměním  pojem krajinná sféra, rozlišuje vzhled 
a znaky přírodních a kulturních krajin 

 uvede příklady jednotlivých složek a prvků krajiny, její typy a 

charakteristické znaky 

 umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části 

krajinné sféry, rozliší na konkrétních příkladech specifické znaky a 
funkce krajin 

Životní prostředí 

Krajinná sféra 
Krajinotvorní činitelé 

Přírodní a kulturní krajiny  

Typy přírodních krajin (podle zeměpisné šířky a 

nadmořské výšky) 

ENV 

- Vztah člověka k prostředí 
- Lidské aktivity a problémy  

životního prostředí 

- Ekosystémy 
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Z-9-5-02 uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních 

krajinných složek a prvků, prostorové rozmístění hlavních 

ekosystémů (biomů) 
Z-9-5-02p zná příklady přírodních a kulturních krajinných 

složek 

 

  zná příklady přírodních a kulturních krajinných složek 

 

 

Z-9-5-03 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a 
rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

Z-9-5-03p uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a 

rizika přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

 posoudí na konkrétních příkladech, jak přírodní prostředí a 
zásahy  do něj ovlivňují způsob života lidí na Zemi 

 zhodnotí nebezpečí nedostatku přírodních zdrojů  

 na příkladech uvádí vliv kvality přírodního prostředí na 

zdravotní stav obyvatelstva 

 uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika 

přírodních a společenských vlivů na životní prostředí 

Zásady a principy ochrany životního prostředí 
Globální, ekologické a environmentální problémy lidstva 

Interakce příroda - společnost 

ENV 

- Vztah člověka k prostředí 

- Lidské aktivity a problémy  

životního prostředí 
- Ekosystémy 

GEOGRAFICKÉ INFORMACE, ZDROJE DAT, 

KARTOGRAFIE A TOPOGRAFIE 

Z-9-1-02 používá s porozuměním základní geografickou, 
topografickou a kartografickou terminologii 

Z-9-1-02p rozumí základní geografické, topografické a 

kartografické terminologii  

 používá s porozuměním základní pojmy: glóbus, mapa – umí 

definovat, co je obsahem  map, orientuje se v zeměpisných 

souřadnicích 

 rozumí základní geografické, topografické a kartografické 

terminologii 

Glóbus 

Plán a mapa 

Měřítko mapy 

 

Z-9-1-03 přiměřeně hodnotí geografické objekty, jevy a 
procesy v krajinné sféře, jejich určité pravidelnosti, 

zákonitosti a odlišnosti, jejich vzájemnou souvislost a 

podmíněnost, rozeznává hranice (bariéry) mezi podstatnými 
prostorovými složkami v krajině 

 

 určí zeměpisnou polohu pomocí zeměpisné délky a šířky Zeměpisná poloha  

 

 

 


