Geografie pro střední školy
Pro studenty středních škol jsme připravili speciální kurz geografie zaměřený na procvičování a opakování probírané látky. Kurz hravou formou opakuje nabité znalosti, upevňuje je a rozvíjí. Kurz je vhodným doplňkem pro prezenční
výuku a slouží především jako domácí příprava. Kurz neobsahuje výklady.

Podrobný sylabus
1.

KAPITOLA
Úvod do geografie

LEKCE
1 Objekt geografie a základní poznatky o naší planetě
2 Kartografie a práce s mapou

Obsah lekce
Co je to geografie, čím se zabývá, Země a vesmír, pohyby Země
Vznik a druhy map, práce s mapou

2.

Fyzická geografie
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Atmosféra
Hydrosféra
Kryosféra
Litosféra
Georeliéf
Pedosféra
Biosféra

Fyzikální a chemické vlastnosti atmosféry, členění a vliv člověka na atmosféru
Oběh vody na Zemi, oceány, voda na pevnině a vliv člověka na hydrosféru
Sníh, ledovce a dlouhodobě zmrzlá půda
Složení a typy zemské kůry
Pevninský a podmořský georeliéf, endogenní a exogenní pochody, členění georeliéfu
Půdotvorní činitelé, půdní typy, výšková stupňovitost půd a vliv člověka na pedosféru
Fauna a flóra, členění biosféry a výškové stupně v krajině

3.

Socioekonomická geografie
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Obyvatelstvo
Globalizace
Krajina a životní prostředí
Praxe a práce s daty

Přirozená a mechanická měna, biologická, ekonomická a náboženská struktura obyvatelstva
Mezinárodní organizace, globální problémy a mezinárodní vztahy
Vliv člověka na životní prostředí, udržitelný rozvoj
Územní plánování, regionalizace, geografické informační systémy

4.

Světové hospodářství
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Charakteristika
Zemědělství
Lesní a vodní hospodářství
Průmysl
Doprava
Služby, cestovní ruch, věda a výzkum

Hospodářské sektory a regionální rozdíly
Rozmístění zemědělské výroby (zemědělství v mírném, tropickém či subtropickém pásu)
Druhy lesů, voda pro zemědělství a průmysl, hospodářské využití oceánů
Členění průmyslu (zpracovatelský průmysl, těžba nerostných surovin, výroba a rozvod elektřiny…)
Jednotlivé druhy dopravy (silniční, železniční, vodní, potrubní, letecká…)
Druhy služeb, předpoklady cestovního ruchu, vědecko-výzkumná činnost ve světě

5.

Regionální geografie
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Evropa
Evropa - státy
Asie
Asie - státy
Afrika
Afrika - oblasti
Amerika
Austrálie a Oceánie

Podnebí, vodstvo, obyvatelstvo, hospodářství, EU...
Charakteristika jednotlivých států
Podnebí, vodstvo, obyvatelstvo, hospodářství…
Charakteristika jednotlivých států
Podnebí, vodstvo, obyvatelstvo, hospodářství…
Charakteristika severu, jihu, východu, západu a středu
Podnebí, vodstvo, obyvatelstvo, hospodářství…
Podnebí, vodstvo, obyvatelstvo, hospodářství…

6.

Geografie České republiky

1 Fyzickogeografické podmínky
2 Obyvatelstvo a osídlení
3 Kraje

Podnebí, vodstvo, nerostné suroviny, výšková členitost
Obyvatelstvo, sídla a politický systém
Charakteristika jednotlivých krajů

7.

Hospodářství České republiky

1 Hospodářský vývoj
2 Zemědělství
3 Průmysl
4 Doprava, cestovní ruch a služby
5 Zahraniční vztahy a EU

Hospodářský vývoj v 20 a 21. století
Rostlinná a živočišná výroba na našem území
Vývoj a změny průmyslu, těžební a zpracovatelský průmysl, rozvod elektřiny, plynu a tepla
Charakteristiky jednotlivých odvětví
Zahraniční obchod, členství v EU

