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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 utřídění 

informací, jež mají žáci o návykových látkách a jejich odmítání. 

V úvodu jsou seznámeni s termínem droga, jejím rozdělením na lehké a 

tvrdé drogy. Dále jsou uvedeny nejznámější zástupci těchto skupin. 

Závěr prezentace je věnován příčinám vzniku závislosti a touze 

zkusit drogu vůbec a negativním dopadům na osobnost člověka. Toto 

mailto:kundrum@centrum.cz
http://www.zs-mozartova.cz/


téma provází otevřená diskuze, kde žáci vyjádří své dosavadní 

zkušenosti a poznatky.  

 

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; předvede v modelových situacích 

osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek. 
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