
GEOGRAFIA 

 

 v školskom roku 2021/2022 ju vyučuje 

Mgr. Adela Dzurjaninová (GEO  - MAT) 

 

 časová dotácia na našej škole:  

o 1. ročník: ---    

o 2. ročník: 2 VH týždenne 

o 3. ročník: 2 VH týždenne   

o 4. ročník: 6 VH týždenne  

(voliteľný seminár) 

 

 

          

Charakteristika predmetu:  

Geografia je veda o Matke Zemi, ktorú stojí za to milovať, chrániť a poznávať. Je to 

živá veda, ktorá využíva a pracuje s poznatkami množstva iných vedeckých disciplín. 

Geografia je strecha, ktorá umožňuje, aby ostatné predmety,  medzipredmetové vzťahy 

a prierezové témy  spolu dávali zmysel.  

Školská geografia už nie je encyklopédiou, ktorá nudí, ale spoločné poznávanie 

komplikovanosti sveta, ktoré fascinuje a motivuje k ďalšiemu poznaniu.  Pri štúdiu 

geografie nehrozí úmorné „tlačenie do hlavy“ faktov -  pri dobrom internetovom spojení 

môžeme o každom mieste sveta dozvedieť oveľa viac a aktuálnejších informácií, ako si 

dokážeme uchovať v pamäti.  

Dôležitejšie je vedieť informácie hľadať a selektovať, napríklad podľa ich 

hodnovernosti, analyzovať ich, hodnotiť, či vytvárať nové informácie, ktoré umožňujú 

pochopiť nové súvislosti. (Parafrázované: Farárik, 2015 a Horáková,2018 zdroje: 

https://dennikn.sk/blog/307551/307551/ a https://vysokeskoly.sme.sk/c/20754679/co-mi-dalo-studium-na-

slovensku-geografia-uz-davno-nie-je-zemepis.html ) 

V dobrom geografovi sa teda  vzhľadom na široký záber geografie v jednej osobe 

spája cestovateľ i domased, politológ i pedológ, botanik i architekt, geológ i sociológ, 

matematik i historik a mnoho ďalších odborníkov.  

.  
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Voliteľný predmet vo 4. ročníku:  

  Seminár z geografie  nadväzuje na učivo predchádzajúcich rokov štúdia geografie, 

rozširuje ho, vzájomne ešte viac prepája čiastkové sféry geografie, bežného života okolo nás 

i ostatných predmetov na škole.  

Hlavným cieľom seminára síce je pripraviť žiaka na maturitu z geografie, resp. ďalšie 

štúdium na vysokých školách, ale to sa nevylučuje s prípravou do bežného života. Na 

seminároch sú často nastolené práve aktuálne otázky (napr. prečo je na olympiáde taká zima, 

čo môže spôsobiť ukrajinsko – ruské napätie, ...), na ktoré hľadáme možné vysvetlenia, 

odpovede, prezentujeme svoje názory, analyzujeme informácie z médií. 

 

 

Súťaže a úspechy za uplynulé obdobie:  

 2021/2022 zapojenie žiakov do geografickej  

           olympiády (školské kolo 18.02.2022) 

 

 2020/2021: Peter Sabo a Tomáš Stanovčák:   

            úspešní riešitelia krajského kola  geografickej olympiády kategórie Z 

 
 Viac informácií:  https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/geograficka-olympiada/  alebo  https://www.unipo.sk/fakulta-

humanitnych-prirodnych-vied/katedry/geografia/go/ss/  

 

https://www.iuventa.sk/olympiady/ziak/geograficka-olympiada/
https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/katedry/geografia/go/ss/
https://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/katedry/geografia/go/ss/


Aktivity, projekty, spolupráca 

  

 

https://itakademia.sk/ 

Metodiky IT Akadémie, resp. ich časti a informácie z absolvovaných školení sú často 

využívané ako súčasť inovatívneho vyučovania geografie, napr. skúmanie a simulácia rôznej 

salinity morí a oceánov alebo 

porovnávanie nákladov na život 

v rôznych častiach sveta.  

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

https://ekoalarm.sk 

Aj naša škola je zapojená do projektu  separovania 

a minimalizácie  odpadu. Z tohto projektu sme nedostali 

len smetné koše, ale tiež lektorskú podporu vo forme 

online workshopov.  

 

 

https://itakademia.sk/
https://ekoalarm.sk/


Niektoré užitočné a zábavné odkazy:  

 interaktívny atlas sveta https://atlas.mapy.cz/  

 

 

 vesmírne laboratórium so všetkým, čo geografovi treba  https://www.earthspacelab.com/  

 

 

 Mozaweb (platené, ale po prihlásení 5 produktov týždenne zadarmo) -  3D simulácie, online 

lekcie, videá .... nie len pre geografov  https://www.mozaweb.com/sk/  

 

 

 Lepšia geografia (časť zadarmo, časť platená) –   kompletný „geoservis“  pre  študenta i učiteľa 

https://lepsiageografia.sk/  

 

 

 Zábavný zemepis v hrách a úlohách https://www.geograf.in/sk/  

 

 

 Slepé mapy zábavne a jednoducho https://www.seterra.com/  

 

 Geovideá (v angličtine)  - prezentácie prakticky všetkých štátov sveta https://www.youtube.com/c/GeographyNow  

 

 

  Obyvateľstvo sveta v číslach https://www.worldometers.info/population/  

 

 

  Atlas svetového hospodárstva  https://oec.world/  

 

 

  Čo hrajú vo svete  - spojenie interaktívneho glóbusu a live rádii  http://radio.garden/visit/kosice/TiYXLExH    

 

 

 Porovnanie rozlohy  štátov/regiónov http://www.comparea.org/SVK+MDG  

 

 

 Ako žijú? Porovnanie reálií života v krajinách sveta https://www.gapminder.org/dollar-street?lng=cs  

 

 

 Podrobné aktuálne štatistiky a porovnania krajín v rôznych ohľadoch  https://www.indexmundi.com/  

 

 

 Moderná environmentálna  výchova https://www.ewobox.sk/home   

 

 

 Život bez odpadu http://www.zerowasteslovakia.sk/   
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