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Počet hodín geografie v jednotlivých ročníkoch:  

osemročné štúdium:  
P, S – 2 hodiny týždenne 
T, K – 1 hodina týždenne 
kvinta a sexta  – 2 hodiny týždenne 

 
štvorročné štúdium: 

1. roč., 2. roč.  – 2 hodiny týždenne 
3. ročník – seminár sa pre nezáujem neotvára 
4. ročník – otvára sa jedna skupina geografia voliteľná s dotáciou 4 
hodiny týždenne 

 
       Bilingválne štúdium: 

2. roč. - 2 hodiny týždenne  

3. roč. - 2 hodiny týždenne  

4. roč. - 2 hodiny týždenne  

5. roč. - 1 hodina týždenne  
 
 

Vyučujúci v jednotlivých triedach: 

trieda vyučujúci 

príma p. Urbanová 
sekunda p. Matúšová 

tercia p. Matúšová 

kvarta p. Matúšová 
kvinta p. Synaková 

sexta p. Matúšová 
oktáva 
GEGv 

p. Synaková 

 

trieda vyučujúci 

1. A p. Urbanová 
1.C p. Urbanová 

1.D p. Urbanová 

2.A p. Synaková 
2.C p. Matúšová 

2.D p. Matúšová 
4.ročník 
GEGV 

p. Synaková 

 

trieda vyučujúci 

2.B p. Ševčík 
3.B p. Ševčík 

4.B p. Ševčík 

5.B p. Ševčík 
5.ročník 
GEGv 

p. Synaková 

Plán výkonov  

- nastavuje minimálny resp. minimálny odporúčaný počet známok 

v jednotlivých klasifikačných obdobiach 

- množstvo známok závisí od počtu vyučovacích hodín  

- v nižších ročníkoch (T, K) osemročného štúdia pri jednohodinovej dotácii sú 

časovo rozsiahlejšie tematické celky, preto je plánovaný menší počet známok 



- vyučujúci môže počet známok rozšíriť podľa obsahu jednotlivých tematických 

celkov (menšie písomky z rozsiahlych tematických celkov, orientácie na 

mape, projektových zadaní, problémových úloh apod.) 

- hodnotenie môže spočívať vo formách: 

o ústna odpoveď (teória, orientácia na mape) 

o písomné práce  

o testy v Edupage 

o známka/ bodové hodnotenie za aktivitu – riešenie Geografickej 

olympiády, prezentácia zaujímavého geografického javu/ problému; 

riešenie problémovej úlohy, komplexného zadania apod. – má motivujúci 

charakter pre zlepšenie výkonu, zvýšenie záujmu o predmet 

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM  2021/22 
Ročník I. štvrťrok II. štvrťrok III. štvrťrok IV. štvrťrok 

1.roč. (P) 2x MP  1x MP + UO 1x MP + UO 2x MP  

2. roč. (S) 2x MP  1x MP + UO 1x MP + UO 2x MP  

3.roč 1x MP  1x MP + UO 1x MP  1 MP  

4.roč 1x MP  1x MP + UO 1x MP + UO 1x MP  

5.roč 2x MP  2x MP + UO 2x MP + UO 2x MP  

6.roč 2x MP  2x MP + UO 2x MP + UO 2x MP  

8. roč GEGv 2xMP + PZ/ 
REF 

2x MP + UO 2x MP  1x UO 

  

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM  2021/2022 

Ročník I. štvrťrok II. štvrťrok III. štvrťrok IV. štvrťrok 

1.roč 2x MP  1x MP + UO 1x MP + UO 2x MP  

2.roč 2x MP  1x MP + UO 1x MP + UO 2x MP  

3. ročník SEG 2x MP  1x MP + UO 1x MP + UO 2x MP  

4. ročník 

GEGv 

2x MP  1x MP + UO 2x MP  1x UO  

 

 

PÄŤROČNÉ ŠTÚDIUM  2021/2022 

Ročník 1. polrok 2. polrok 

2. roč. 3x MP + 1x ÚO 3x MP + 1x ÚO 

3. roč. 3x MP + 1x ÚO 3x MP + 1x ÚO 

4. roč. 3x MP + 1x ÚO 3x MP + 1x ÚO 

5. roč.  1x MP + 1x ÚO 1x MP + 1x ÚO 

Vysvetlivky:  MP – malá písomka 

  UO – ústna odpoveď           

PZ/REF – prezentácia, referát 



Klasifikačná stupnica vyjadrená v percentách: 

100 % – 90 % výborný 
89,9 % – 75 % chválitebný 
74,9 % – 50 % dobrý 
49, 9 % – 30% dostatočný 
29,9 % a menej nedostatočný 

 

Základné dokumenty – PK GEG vychádza z týchto záväzných dokumentov: 

https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/inovovany-svp-gymnazia-so-stvorrocnym-patrocnym-vzdelavacim-

programom/ 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-

vzdelavaci-program/geografia_g_4_5_r.pdf 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-

vzdelavaci-program/geografia_g_8_r.pdf 

Študenti tretieho a štvrtého ročníka (prípadne piateho ročníka bilingválneho 

štúdia) si môžu zvoliť seminár z geografie s dotáciou 2 hodiny pre tretí ročník a 2 

alebo 4 hodiny pre maturitný ročník.  

Obsah vzdelávania seminárov a geografie voliteľnej opakuje, rozširuje a dopĺňa 

cieľové požiadavky pre predmet geografia v nižších ročníkoch 4-ročného, 5-

ročného i 8-ročného vzdelávania. 

 

Počas štúdia sa žiaci oboznámia s fyzickou, humánnou a regionálnou geografiou  

Slovenska i sveta. Majú porozumieť jednotlivým zložkám krajiny a chápať ich 

vzájomnú previazanosť. Je kladený dôraz na prepojenie teoretických poznatkov 

s praxou, prácu s mapovými podkladmi v tlačenej i digitálnej podobe a schopnosť 

vyhľadať, analyzovať, interpretovať a používať informácie z rozličných zdrojov. 

 

Učebnice  
- PK GEG používa učebnice schválené MŠ SR, učebnice odporúčané MŠ SR, 

zdroje internetu (portál Lepšia geografia apod.),  
- vyučujúci podľa obsahu jednotlivých tematických celkov používajú aj iné 

zdroje podľa vlastných preferencií, možností a jazykových schopností, 

https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-gymnazia-so-stvorrocnym-patrocnym-vzdelavacim-programom/
https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-gymnazia-so-stvorrocnym-patrocnym-vzdelavacim-programom/
https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-gymnazia-so-stvorrocnym-patrocnym-vzdelavacim-programom/
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/geografia_g_4_5_r.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/geografia_g_4_5_r.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/geografia_g_8_r.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/geografia_g_8_r.pdf


- pri výučbe v bilingválnych triedach kladieme dôraz na prácu s autentickými 
materiálmi v anglickom jazyku (encyklopédie, články, videá), pri ktorých sú 
rozvíjané aj jazykové kompetencie žiakov, 

- pri práci so zdrojmi internetu sa snažíme viesť žiakov k schopnosti 
vyhľadať, porovnať, posúdiť pravdivosť a kriticky zhodnotiť dostupné 
informácie 

- v jednotlivých ročníkoch sú používané učebnice (dodanie ďalších 
očakávame v 1.štvrťoku školského roka, informáciu doplníme): 

 
Príma: 
Likavský, P. a kol. Geografia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s  
osemročným štúdiom. VKÚ, a.s. Harmanec, 2009  
 
Sekunda:  
Tolmáči, L. a kol. Geografia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s  
osemročným štúdiom. VKÚ, a.s. Harmanec, 2010  
 
Tercia:  
Ružek, I. a kol. Geografia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s  
osemročným štúdiom. VKÚ, a.s. Harmanec, 2011  
 

Kvarta:  

Tolmáči, L. a kol. Geografia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s  

osemročným štúdiom. Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o., 2012  

 

1. ročník a kvinta:  

Bizubová, M. a kol. Geografia pre 1. ročník gymnázií. 1. diel. Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo, 2004  

Tolmáči, L. a kol. Geografia pre 3. ročník gymnázií (Slovensko). VKÚ, a.s. 

Harmanec, 2011  

 

2. ročník a sexta:  

Tolmáči, L. a kol. Geografia pre 2. ročník gymnázií. VKÚ, a.s. Harmanec,  

2009 

 

 



Úspechy v súťažiach 

V uplynulom šk. roku v dôvodu pandémie COVID 19 prebehli všetky kolá 

olympiád dištančnou formou.  

V 8-ročnom štúdiu sme nemali úspešných riešiteľov okresných kategórií 

Geografickej olympiády v takej miere, aby postúpili na krajské kolá.  

Krajské kolo Geografickej olympiády 2021 v kategórii Z, v ktorej boli úspešnými 
riešiteľmi: 
           Tremboš Patrik Miroslav (Sx) 

Tremboš Oliver Ján (1.B) 
Kalnický Adam (4.C) 
Švecová  Romana (1.A) 
 

Patrik Miroslav Tremboš a Oliver Ján Tremboš sa zúčastnili 49. ročníka 
celoslovenského kola Geografickej olympiády. Obaja boli úspešnými riešiteľmi.  
 

Geografické exkurzie 

Geografické exkurzie sa realizujú predovšetkým v spojení so školskými výletmi a 

v spolupráci s ďalšími predmetovými komisiami. Mimoriadne dobrá je práca na  

environmentálnom, ekologickom a geografickom myslení a vedomí študentov 

počas KOŽAZu (kurzu na ochranu života a zdravia človeka), na ktorom 

spolupracujeme s PK telesnej výchovy a organizujeme ju v Pieninách a v Tatrách. 

 


