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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 byla vytvořena jako podpůrný materiál k seznámení žáků s  

hracími a výherními automaty, s jejich současnou náhražkou zvanou 

herní konzole a v neposlední řadě s počítači a chytrými telefony 

jako nástrojem k získání přístupu k nejrůznějším druhům her. Toto 

téma provází otevřená diskuze, kde žáci vyjádří své dosavadní 

zkušenosti a poznatky. V závěru jsou vyvozeny negativní vlivy na 

osobnost člověka. 
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Plněné výstupy: 

Žák uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících 

zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; 

uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou 

zdraví a jeho preventivní ochranou. 
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