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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 vymezením pojmu „voda“. Popisuje ji jako 

nezbytnou podmínku života na Zemi a uvádí příklady všeho, co vodu 

obsahuje. Uvádí dělení na vodu sladkou a slanou a seznamuje žáky 

s jednotlivými vodními společenstvy. Na názorných obrázcích se žáci 

učí popisovat koloběh vody v přírodě a jednotlivé skupenství vody. 

Prezentace obsahuje stranu určenou k procvičování a věnuje se tématu 

úpravy vody na vodu pitnou. 
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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:  

Voda, sladká/slaná voda, skupenství, koloběh, pitná/užitková/odpadová 

voda. 
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