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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 zaměřuje na znalost hlavních a vedlejších světových 

stran a jejich zkratky. Žáci se učí orientovat nejen díky kompasu a 

buzole, ale také v přírodě bez použití těchto přístrojů. Jsou 

seznámeni se základními typy krajiny, jejím využití, stručnou 

charakteristikou a obrazovým materiálem. Celá prezentace je provázená 

i lehkým procvičováním znalostí. 
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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 a 

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

umělé prvky v okolní krajině. 

 

Klíčová slova:  

Hlavní a vedlejší světové strany, kompas, buzola, typy krajiny, 

nížina, vysočina, hory, voda v krajině. 
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