
Geografie 
Geografie je na naší škole vyučována: 

Prima a sekunda – 2 hod/ týden 

Tercie a kvarta – 1 hod/ týden 

V sekundě a tercii je výuka doplněna 2–3denní exkurzí po ČR a geografickými dny v terénu. 

Zájemci a nadaní studenti navštěvují zeměpisný badatelský klub. 

1.ročníky – VG i SG, kvinta – 1,5 hod/ týden 

2. a 3. ročníky – VG i SG, sexta, septima – 2/týden 

 Výuka je doplňována přednáškami, projekty, exkurzemi po ČR a Rakousku. 

Výuka probíhá nejen klasickou formou, ale často využíváme během výuky práci s pracovními 

listy, hrajeme geografické hry, využíváme dokumenty, které jsou vždy doplněny diskusní 

hodinou. Snažíme se, aby studenti chápali svět v souvislostech a rozvíjeli kritické myšlení. 

V mnoha tématech spolupracujeme s ostatními předmětovými komisemi, jako je biologie, 

dějepis, ZSV a jazyky. Spolupráce probíhá v rámci projektů nebo exkurzí. 

Přednášky a projektové akce: 

• spolupracujeme dlouhodobě s katedrou geografie při JU Č. Budějovice. Společně 

pořádáme geografické dny a badatelský klub, geo semináře se účastní zajímavých 

besed a projektů 

• každoročně v Planetáriu České Budějovice nebo v Praze máme přednášky pro NG i VG 

• každý rok se ve škole setkáváme s Tomášem Kubešem, cestovatelem, novinářem, 

fotografem 

• účastníme se výukových programů Planeta Země 3000 a Svět poznání 

• pořádáme geografické přednášky s odborníky v rámci Noci mladých vědců  

• spolupracujeme s teamem Voda, moře, oceány – přednášky a projekty 

Semináře: 

Žákům 3. a 4. ročníků VG a SG, septimy, oktávy nabízíme volitelné semináře. 

 3. ročníky - 2 hodiny/ týden  

 4. ročníky - 3 hodiny/ týden 

Zde se zaměřujeme na pochopení různých aktuálních problémů světa např. globální problémy 

současného světa, postavení ženy v různých společnostech, práce dítěte, politická geografie, 

konfliktní oblasti současného světa. Řada studentů si geografii vybírá jako maturitní předmět 

i předmět k dalšímu studiu na VŠ. 

 

 



Projekty: 

• Zeměpisná olympiáda – úspěšní řešitelé krajských kol i postup do kola 

celostátního 

• NG – exkurze:  

1. Karlovarsko a Krušné hory 

2. Český ráj a Kutná Hora 

3. Křivoklátsko 

4. Projektový badatelský den – Rudolfov, Mrhal – spolupráce BI, GEO a PF  

                  Všechny exkurze jsou pořádány mezipředmětově. 

• VG – exkurze: 

1.  1. ročníky – Šumava – geologicko – biologická exkurze – beseda v NP Šumava 

na Rokytě, Povydří 

2. 3. ročníky – Rakousko – exkurze do oblasti Salzburska – spolupráce několika 

předmětových komisí na projektu – geografie, dějepis, biologie, němčina 

3. Projektový badatelský den – Rudolfov, Mrhal – spolupráce BI, GEO a PF  
 

 

 

1: Zeměpisný badatelský klub 2: Exkurze v Rakousku 

4: Projektový den 3: Spolupráce na JU v Č. Budějovicích 


