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Anotace:  

Prezentace přispívá ke zkvalitnění výuky prostřednictvím digitálních 

technologií a ke zvýšení motivace žáků. Názornost a originalita 

zpracování může působit na co největší množství smyslů každého žáka 

a motivovat ho k hodnotnějšímu učení. 

Prezentaci lze použít jako obrazovou a textovou podporu k vyvození 

nového učiva „Části těla rostlin“. Seznamuje se základními částmi 

těla rostlin, vede k pochopení významu a funkce jednotlivých částí 

těla rostliny. Tento výukový materiál navazuje na prezentaci „Části 

těla rostlin 1“ a podrobněji si zde všímá květů a jejich opylování a 

třídění plodů rostlin.  

 

Plněné výstupy:  
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Žák roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků; 

uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě; určuje jejich 

společné a rozdílné vlastnosti. 
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