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Anotace:  

Cílem je zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím digitálních 

technologií. Zařazením multimédií do výuky působí na co největší 

množství smyslů každého žáka. Podporovány jsou aktivity, které 

zvyšují dynamiku, originalitu, názornost a interakci. To vše směřuje 

ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Tímto 

způsobem jsou žáci motivováni k hodnotnějšímu učení.  

Prezentace byla vytvořena za účelem vyvození učiva o botanických a 

zoologických zahradách, pro lepší názornost. V první části se žáci 

zamyslí nad tím, co mají oba termíny společného a pokouší se 

definovat pojem zahrada. Dále se soustřeďuje na vymezení pojmů 

botanická a zoologická zahrada a nastiňuje, za jakým účelem byly 

tyto zahrady zřizovány a k čemu a komu slouží. V závěru prezentace 

je zařazeno shrnutí. 
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Plněné výstupy: 

Žák objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, 

princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným 

vzhledem přírody a činností člověka; zkoumá základní společenstva 

ve  vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné 

vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 

organismů prostředí; porovnává na základě pozorování základní 

projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí 

organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče 

a atlasy; zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a 

rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka 

podporovat nebo poškozovat. 
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