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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.  

V úvodu této práce jsou žáci seznámeni s termínem zdraví a nemoc, 

prostřednictvím určitých definic, které slouží pouze jako výchozí 

bod pro debatu na toto téma. Práce dále pojednává o původcích 

nemocí, projevech některých dětských nemocí a prevenci. Žáci si také 

připomenou učivo o bílých krvinkách ve spojitosti s imunitním 

systémem lidského těla. Závěr prezentace je věnován diskusi o 

úrazech. 
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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; rozpozná život 

ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou 

pomoc. 
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