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Název vzdělávacího materiálu: Šelmy kočkovité 1 – prezentace; 

PowerPoint. 

Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. Miluše Zatloukalová 

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 2. října 2012 

Zařazení vzdělávacího materiálu: 

Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky – využíváním ICT 

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  

Vzdělávací obor: Přírodopis 

Vyučovací předmět: Přírodopis        

Tematická oblast: Biologie živočichů 1                                  

Sada: 19  
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Ověřující učitel: Mgr. Miluše Zatloukalová 

Třída: VII.B 

 

 

Anotace: 

Digitální učební materiál Šelmy kočkovité 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. Použití ICT technologií umožňuje prezentaci textového i 

obrazového materiálu, a tak slouží ke zvýšení názornosti a umožňuje 

v procesu učení zapojení více smyslů, čímž prohlubuje zájem dětí o 

dané téma a zvyšuje tak efektivitu učebního procesu. Žáci si na 

základě pozorování obrazového materiálu postupně dovodí ucelenou 

charakteristiku šelem kočkovitých, naučí se rozlišovat vybrané 

zástupce podle poznávacích znaků a správně je zařadit na kontinent 

podle jejich výskytu. Tento materiál u dětí rozvíjí dovednost 

objektivně pozorovat, propojovat poznatky získané v jiných ročnících 

s novými informacemi a vytvářet vlastní teorie a hypotézy. Materiál 
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se současně snaží u žáků rozvíjet jejich vyjadřovací schopnosti 

v podobě formulací odpovědí na otázky a zobecňování pozorovaného. 

Lze ho využít pro vyvození tématu, ale i k opakování, případně 

k domácí přípravě žáků. 

 

Plněné výstupy:  

Žák určuje vybrané živočichy; porovná základní vnější a vnitřní 

stavbu vybraných živočichů, vysvětlí funkci jednotlivých orgánů;  

určuje vybrané živočichy, řadí vybrané zástupce živočichů do 

ekosystémů, u vybraných zástupců objasní jejich způsob života 

a přizpůsobení danému prostředí. 

 

Klíčová slova:   

Znaky kočkovitých šelem, Kočka domácí, Kočka divoká, Rys ostrovid, 

Lev pustinný, pohlavní dvojtvárnost, Gepard štíhlý, Jaguár americký, 

Levhart skvrnitý, Tygr ussurijský, Puma americká, Ocelot velký.  
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