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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 o pitném režimu pojednává obecně o nutnosti dostatečného 

příjmu vody pro všechny živé organizmy, významu vody pro život a 

také obsahu vody v lidském těle. V následující části prezentace je 

žákům nastíněna problematika ztráty a příjmu tekutin, což je 

v závěru rozvinuto do debaty o tom, jaké nápoje jsou pro lidský 

organismus nejméně škodlivé a naopak, kterým nápojům by se měli lidé 

vyvarovat. 

 

 

mailto:kundrum@centrum.cz
http://www.zs-mozartova.cz/


Plněné výstupy: 

Žák využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí 

jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého 

způsobu života; uplatňuje základní dovednosti a návyky související 

s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou. 
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