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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.  

Tento výukový materiál se zabývá stravou, chce žákům přiblížit a 

připomenout, k čemu živé organizmy potřebují výživu. Dále se věnuje 

seznámení se třemi hlavními složkami stravy, jejich původem a vlivem 

na lidský organizmus. Navazuje debatou a aktivitami souvisejícími se 

zdravou výživou, správnou volbou a uchováváním potravin. 

 

Plněné výstupy: 

Žák využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého 
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způsobu života; uplatňuje základní dovednosti a návyky související 

s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou. 
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Seznam použité literatury a pramenů:  

KHOLOVÁ, H. a kol. Člověk a jeho svět – Život na Zemi: Přírodověda 

pro 5. ročník ZŠ. Praha : ALTER, 2009. 53 s. ISBN 978-80-7245-162-3.  

 

BOUILLOT-JAUGEYOVÁ, I. Lidské tělo. Praha : Albatros, 2005. 39 s. 

ISBN 80-00-01578-1. 

 


