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Anotace: 

Digitální učební materiál Strunatci 1 – prezentace je zpracován tak, 

aby odpovídal věku a vzdělávacím potřebám žáků 6. ročníku. Je 

vypracován v souladu s projektovým záměrem a 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 dovodí 

charakteristiku strunatců, naučí se rozlišovat vybrané zástupce, 

objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí. 

Materiál lze využít pro vyvození tématu, ale i k opakování, případně 

k domácí přípravě žáků. 
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Plněné výstupy:  

Žák třídí živočichy a na základě charakteristických znaků je řadí do 

základních taxonomických jednotek; určuje vybrané živočichy; 

porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů, 

vysvětlí funkci jednotlivých orgánů; řadí vybrané zástupce 

živočichů do ekosystémů, u vybraných zástupců objasní jejich způsob 

života a přizpůsobení danému prostředí. 
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