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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 byl vytvořen za účelem shrnutí a upevnění 

tématu denního režimu. Nejprve žáci popíší aktivity na obrázcích a 

vyvodí, kterou část dne znázorňují. Chybějící část dne (odpoledne) 

vystihnout obrázky ze svého života. Třetí cvičení vyžaduje frontální 

vysvětlení kruhového diagramu a možnosti jeho vyplnění. V této 

aktivitě se žáci zamyslí nad využitím svého volného času a uvědomí 

si, kolik času které činnosti věnují. V závěrečném cvičení se hovoří 

obecně o denním biorytmu člověka, nutnosti jeho dodržování v rámci 

zdravého životního stylu. 
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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 základní dovednosti a návyky související s 

podporou zdraví a jeho preventivní ochranou; účelně plánuje svůj čas 

pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb 

s ohledem na oprávněné nároky jiných osob. 
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