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Rozsah vyučovania GEG 

 

 Základná dotácia hodín v učebnom pláne osemročného štúdia sú 2 hodiny týždenne pre 

triedu príma, 1 hodina týždenne pre triedy sekunda – kvarta a 2 hodiny týždenne pre triedy 

kvinta a sexta. 

 Dotácia hodín v štvorročnom štúdiu predstavuje 2 hodiny týždenne v prvom a druhom 

ročníku. 

 Žiaci päťročného bilingválneho štúdia majú v prvom ročníku 1 hodinu geografie 

týždenne (v slovenskom jazyku), v druhom ročníku 2 hodiny (1 hodina v slovenskom a 1 

hodina v anglickom jazyku), v treťom a štvrtom ročníku dve hodiny týždenne (v anglickom 

jazyku) a v piatom ročníku 1 hodinu týždenne (v anglickom jazyku). 

 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. 

 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 

 

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 nakladeľstvo, 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 

 

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. 

 

 

Plán výkonov žiakov 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 

Ročník I. polrok II. polrok 

Príma 3x PP + 1x ÚO 3x PP + 1x ÚO 

Sekunda 2x PP + 1x ÚO 2x PP + 1x ÚO 

Tercia 2x PP + 1x ÚO 2x PP + 1x ÚO 

Kvarta 2x PP + 1x ÚO 2x PP + 1x ÚO 

1.roč. a kvinta 3x PP + 1x ÚO 3x PP + 1x ÚO 

2.roč. a sexta 3x PP + 1x ÚO 3x PP + 1x ÚO 

4. roč SEM 4x PP + REF + UO 4x PP + REF + UO 

1. roč. bil. 3x PP + 1 ÚO 3x PP + 1 ÚO 

2. roč. bil. 4x PP + 1ÚO 4x PP + 1ÚO 

3. a 4. roč. bil. 4x PP + 1x PZ + 1x ÚO  4x PP + 1x PZ + 1x ÚO 

5. roč. bil. 3x PP + 1x ÚO 3x PP + 1x ÚO 

 

Vysvetlivky: PP – písomná previerka, ÚO – ústna odpoveď, PZ – prezentácia, REF – referát 

 

Pri hodnotení postupujú vyučujúci v zmysle metodického usmernenia 15/2006-R podľa 

stupnice: 

100% - 90% - 1 (výborný) 

 89%  - 75% - 2 (chválitebný) 

 74%  - 50% - 3 (dobrý) 

 49%  - 30% - 4 (dostatočný) 

 29%  -   0% - 5 (nedostatočný) 

 



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. 

 

 

 

 

Vyučujúci geografie v jednotlivých triedach 

 

P Mgr. Ondrejka Urbanová 

S Mgr. Roman Ševčík 

T Mgr. Ondrejka Urbanová 

K Mgr. Ondrejka Urbanová 

Ka Mgr. Ondrejka Urbanová 

Sx Mgr. Radim Urban 

1.A Mgr. Ondrejka Urbanová 

1.B Mgr. Roman Ševčík 

1.C Mgr. Radim Urban 

1.D Mgr. Ondrejka Urbanová 

2.A Mgr. Radim Urban 

2.B Mgr. Roman Ševčík 

2.C Mgr. Radim Urban 

2.D Mgr. Radim Urban 

3.B Mgr. Roman Ševčík 

4.B Mgr. Roman Ševčík 

5.B Mgr. Roman Ševčík 

Seminár 4. roč. RNDr. Ľubica Synaková 

 



Geografická olympiáda 

 

Žiaci našej školy sa každoročne úspešne zúčastňujú geografickej olympiády. Jej cieľom 

je prehlbovať a rozširovať geografické vedomosti žiakov, orientovať ich záujmovú činnosť na 

problematiku modernej geografie, vyhľadávať talentovaných žiakov pre odbornú a vedeckú 

prácu, viesť ich ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a ľudskej spoločnosti a tým vytvárať 

vyvážený a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, jeho ochrane a tvorbe. 

Podrobnejšie informácie o súťaži, testy z predchádzajúcich rokov a ich riešenia môžete 

nájsť na webovej stránke http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/GO.alej . 

V školskom roku 2018/2019 boli úspešnými riešiteľmi okresného kola olympiády za 

kategóriu 6. – 7. ročník Lukáš Hýrošš, Andrea Žlnayová a Matej Kubranský zo sekundy. Patrik 

Miroslav Tremboš z kvarty sa v kategórii 8. – 9. ročník umiestnil na 1. mieste v okresnom kole, 

na 2. mieste v krajskom kole a stal sa úspešným riešiteľom celoštátneho kola. 

V kategórii Z do krajského kola postúpili Filip Ondris z II.C, Michaela Potúčková 

a Karolína Krommelová zo septimy a Laura Sovová z III.D. 

http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/GO.alej

