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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 „Stavba těla člověka“. Prezentace seznamuje se stavbou 

těla člověka a funkcemi jednotlivých částí lidského těla. Navazuje 

na prezentaci „Stavba těla člověka 1“ a je zaměřena na popis a 

funkci vnitřních orgánů a smyslů. Je zakončena testem na ověření 

získaných znalostí. 

 

Plněné výstupy:  

Žák určí základní části lidského těla, včetně nejdůležitějších 

vnitřních ústrojí, orientuje se v jejich funkci. 
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