
Vážení rodiče, 

 ráda bych Vám sdělila informace o letošní výuce zeměpisu v sekundě. 

UČIVO – Regionální zeměpis:  Austrálie a Oceánie, Afrika, Amerika, Asie  

                    - všechna probíraná látka je v prezentacích na zeměpisných stránkách 

POMŮCKY: 

Učebnice – studenti nosí do školy pouze učebnici Zeměpis 7, 1. díl - Amerika, Afrika, ostatní učebnice slouží 

pouze jako doplňkové a mohou je nechávat doma.  
Atlas světa – ve škole nutný, doporučuji si koupit druhý domů nebo ho přenášet, záleží na vás 

Pracovní sešity  -  Zeměpis  7, 1. díl - Amerika, Afrika, Zeměpis 7, 2. díl - Asie, Austrálie, Oceánie,    

                           Antarktida – podle učiva 

Sešit A4 – linkovaný či nelinkovaný (zadní stránka nadepsaná – viz informace v hodině) 

 lepidlo, kartičky ANO, NE - viz informace v hodině 

 Sešit A4 na písemné práce nelinkovaný – pokračování z primy 

 

ZEMĚPISNÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY:  

http://www.gykas.cz/kabinety-zemepis.html#sekunda 

www.gykas.cz – studium – kabinety – zeměpis – sekunda 

→ zde můžete najít studijní materiály, internetové soutěže, zajímavé odkazy, apod. Učivo, které budeme 

probírat, by měli mít studenti napsané v sešitech.  

MOODLE - http://moodle.gykas.cz/ - zde jsou povinné domácí práce, odkazy na pracovní listy, apod. 

 

HODNOCENÍ: 

 

- v  průběhu pololetí budeme z každého tématu psát předem ohlášené velké testy (např.“Státy 

Afriky“), tyto známky budou mít největší váhu  (v žákovské knížce budou zvýrazněny) 

- v průběhu pololetí bude každý ústně vyzkoušen minimálně jednou z orientace na mapě 

(místopisné pojmy ke zkoušení mají nalepené v sešitě a jsou též na zeměpisných stránkách 

školy), budeme si je postupně na mapě ukazovat a přidávat ke zkoušení 

- místopis bude také jednou za pololetí zkoušen písemně formou slepé mapy 

- menší testy mají i menší váhu, např. práce s atlasem, apod. 

- všechny testy budou děti psát nebo si vlepovat do testového sešitu, který jednou za čas dostanou 

domů rodičům k nahlédnutí – prosím test podepsat a přinést do školy 

- kromě výše uvedených známek mohou děti získat i „jedničky navíc“ – vzadu v sešitě sbírají 

razítka – aktivita v hodině, internetové soutěže a dobrovolné domácí úkoly – za 5 razítek v jedné 

kategorii je jedna větší jednička,  naopak  5x zapomenutí domácího úkolu je ohodnoceno 

známkou 5. Tyto malé známky jsou hodnoceny mnohem menší vahou než testy, slouží hlavně při 

rozhodování o známce na konci pololetí.  Rozhodující pro výslednou známku jsou testy a 

zkoušení.  

- součástí známky jsou i vypracované úlohy na on-line portálu Moodle. 

http://www.gykas.cz/kabinety-zemepis.html#sekunda
http://www.gykas.cz/
http://moodle.gykas.cz/


- učivo, které budeme probírat, by měli mít studenti napsané v sešitech. Pokud v hodinách nestíhají 

nebo jsou např. nemocní, všechna probíraná látka je v prezentacích na zeměpisných stránkách  

- pokud student chybí déle než týden, je z následující písemné práce omluven a napíše si ji 

nejpozději do dvou hodin od návratu do školy, pokud chybí kratší dobu a před ohlášeným testem 

byl ve škole, test píše v řádném termínu; v každém případě je nutná ústní domluva, jinak bude 

psát test spolu s ostatními 

- bude-li si chtít student nějakou známku opravit, má možnost se hned příští hodinu ústně 

vyzkoušet, sám se však přihlásí a počítají se známky obě. Oprava testů již možná není! 

- v případě zadaných domácích prací, referátů apod. je vždy nutné uvést zdroj, odkud informace 

čerpali (pouhé „opsání či překopírování“informací z jedné stránky internetu, např. wikipedie, 

nestačí) 

- v zeměpisu hodnotím kromě znalostí také chování, aktivitu a snahu v hodinách, aktivní domácí 

přípravu (ať už povinnou či dobrovolnou) apod. 

- vzhledem k tomu, že budeme letos probírat regionální zeměpis, budu dětem kopírovat hodně map 

a jiných podkladů k výuce, v hodinách se snažím dětem dávat různé soutěže, křížovky, kvízy, 

samostatné práce nebo doplnění k zápisu do sešitu – prosím tedy o donesení  kopírovacích 

papírů, jinak budu muset tyto aktivity omezit, moc děkuji 

- v případě jakýchkoli nejasností, problémů či připomínek se na mě můžete kdykoli obrátit. 

 

Mgr. Jitka Smejkalová, vyučující zeměpisu 

                                                                                     smejkalova.jitka.gykas@seznam.cz 
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