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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 se základními pojmy, které 

souvisí s živou a neživou přírodou a složek, které do ní patří. Učí se 

a procvičují, které přírodniny poskytují suroviny a co se z těchto 

surovin vyrábí (lidský výrobek). Na obrázcích si prohlíží různé typy 

smyslů, pomocí kterých může člověk pozorovat vlastnosti jednotlivých 

látek. Vysvětlují si skupenství látek (pevné, kapalné, plynné) a jako 

názorný příklad si je vysvětlují na vodě. Prezentace je provázena 

názornými obrázky. 
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Plněné výstupy:  

Žák roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků; 

uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě; provádí jednoduché 

pokusy u skupiny známých látek; určuje jejich společné a rozdílné 

vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a 

přístrojů. 

 

Klíčová slova:  
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vzduch, voda, půda, horniny a nerosty, světlo a teplo, suroviny, 
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