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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 se zabývá seznámením žáků s dopravními značkami, jejich 

tvarem, barvou a významem. Dále je rozděluje na značky svislé  

a vodorovné. Učí se zařazovat svislé značky mezi výstražné, zákazové, 

příkazové, upravující přednost a informativní. Použité jsou pouze 

základní značky, které žák využije jako chodec či cyklista. Závěr 

prezentace je věnován procvičení znalostí formou skupinové hry. Tato 

aktivita je vhodná k osvojení nového učiva i pro jeho fixaci. 
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Plněné výstupy:  

Žák vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na 

určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí; pozoruje, 

popíše změny v nejbližším okolí, obci, (městě); rozliší přírodní a 

umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické 

hodnoty a rozmanitost. 
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