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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.  

Pracovní list zaměřující se na souhrnné opakování o lidském těle je 

vhodný jako pracovní list i jako test. V prvním úkolu žáci popisují 

části lidského těla na základě vizualizace. Na dalším, přiřazovacím, 

cvičení si ověříme znalost pojmů týkajících se jednotlivých soustav 

lidského těla. Následující dvě aktivity jsou sestaveny pro ověření 

základních vědomostí o funkci jednotlivých soustav. V posledním 

cvičení žáci sami označí 5 lidských smyslů a popíší 5 smyslových 

orgánů klíčových pro tyto smysly. 
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Plněné výstupy: 

Žák využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu 

života; uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje 

se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty 

v daném věku. 
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