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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 pracovní list byl vytvořen jako prostředek k souhrnnému 

opakování tématu Péče o zdraví. Dotýká se témat zdraví, nemocí, 

zdravého životního stylu, denního a pohybového režimu. Jsou zde 

zahrnuty jak teoretické znalosti, tak praktická cvičení, kdy žáci 

sestavují pyramidu zdravého jídelníčku, či deníček týdenního 

pohybového plánu pro kamaráda. 
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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; účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a 

odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky 

jiných osob; uplatňuje základní dovednosti a návyky související s 

podporou zdraví a jeho preventivní ochranou. 
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