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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 „Vzduch 1“. Slouží k procvičení 

získaných znalostí o vzduchu a jeho složení. Odpovídá na otázky, 

týkající se této problematiky, na jejichž odpovědi často přijde díky 

prováděným pokusům. Porovnává jednotlivé pojmy podle intenzity 

proudícího vzduchu a přiřazuje k nim správné definice. Doplňuje do 

obrázku složky, které jsou pro zelené rostliny potřebné k tvorbě 

kyslíku. Celý pracovní list opakuje a procvičuje probírané učivo.  

 

Plněné výstupy:  

Žák roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků; 

uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě; provádí 
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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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