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Anotace: 

Prezentaci lze použít ke zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

technologií jako obrazovou a textovou podporu k výuce. Atraktivní 

forma vede ke zvýšení motivace žáků. Zařazením multimédií do výuky 

působí na co největší množství smyslů každého žáka. Podporovány jsou 

aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost a 

interakci. V tématu „Jižní Morava 1“ se žáci atraktivním způsobem 

seznamují s Českou republikou, především pak s jižní Moravou. V 

prezentaci jsou zařazena cvičení, která slouží k upevnění získaných 

informací a zpětné vazbě.  

 

Plněné výstupy: 

Žák poznává typické regionální zvláštnosti přírody, hospodářství a 

kultury; posoudí jejich význam z hlediska přírodního a historického; 

vyhledá jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí 
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na mapách naší republiky; zprostředkuje ostatním zkušenosti 

z vlastních cest a pokusí se porovnat způsob života a přírodu v naší 

vlasti a v jiných zemí. 

 

Klíčová slova: 

Jižní Morava, vinařská oblast. 
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