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Anotace:  

Pracovní list přispívá ke zkvalitnění výuky prostřednictvím 

digitálních technologií a ke zvýšení motivace žáků. Názornost a 

originalita zpracování může působit na co největší množství smyslů 

každého žáka a motivovat ho k hodnotnějšímu učení. 

Pracovní list navazuje na prezentaci „Látky a jejich vlastnosti 1“. 

Slouží k procvičování a rozdělování přírodnin na živé a neživé. 

Obsahuje úkoly, ve kterých žáci tvoří návazné řetězce přírodnin, 

surovin, které se z nich získávají a výrobků, které se z nich 

vyrábí. Poznávají a rozlišují, ze kterých materiálů jsou jednotlivé 

výrobky vyrobeny a zda jsou výrobky z látek pevných, kapalných nebo 

pevných. Pomocí všech smyslů určují co nejvíce vlastností některých 

materiálů. Celý pracovní list prakticky procvičuje probrané učivo. 
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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. 
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