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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 slouží k vyvození učiva o šikaně a týrání, je prostředkem 

k diskuzi o těchto tématech, seznamuje žáky s terminologií. Na 

základě debaty představuje žákům možnosti, jak v případě šikany 

postupovat a pro uvědomění si vážnosti tohoto tématu jsou v závěru 

zařazeny 2 ukázky (z Bible a Práv dítěte), kde žáci usuzují 

překročení hranic osobní svobody. 
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Plněné výstupy: 

Žák uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících 

zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; 

vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající 

závěry pro své chování jako chodec a cyklista; uplatňuje základní 

dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho 

preventivní ochranou; rozpozná život ohrožující zranění; ošetří 

drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc; uplatňuje ohleduplné 

chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech 

sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku 
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