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Anotace: 

Digitální učební materiál Původ a vývoj savců, znaky savců 1 je 

zpracován tak, aby odpovídal věku a vzdělávacím potřebám žáků 7. 

ročníku. Je vypracován v souladu s projektovým záměrem a v souladu 

se školním vzdělávacím programem. Jednotlivé úkoly jsou různorodé, 

vedou žáky k aktivní samostatné práci, při které se střídají různé 

typy činností. Žáci s využitím tohoto digitálního učebního materiálu 

samostatně provedou zařazení savců do systému živočichů, také je 

charakterizují na základě typických znaků, vysvětlí stavbu a funkce 

některých orgánů, resp. částí těl savců. Materiál po kontrole může 

nahrazovat písemný záznam. Uplatnění tohoto materiálu může být 

kombinováno s DUM 19.01 Původ a vývoj savců, znaky savců 1 – 

prezentace. 
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Plněné výstupy:  

Žák třídí živočichy a na základě charakteristických znaků je řadí do 

základních taxonomických jednotek; popíše charakteristické znaky 

savců; vysvětlí funkci vybraných orgánů; porovná základní vnější 

a vnitřní stavbu vybraných živočichů, vysvětlí funkci jednotlivých 

orgánů. 
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