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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 „půda“ a jeho jednotlivými
složkami, které jsou v půdě obsaženy. Seznamuje žáky s tím, jakým
způsobem půda vzniká, vysvětluje pojem zvětrávání a komponenty, které
se na tomto procesu podílejí. Informuje žáky o funkcích půdy pro
rostliny
a
živočichy
a
rozlišuje
typy
půdy
s jednotlivými
charakteristikami. Žáci rozlišují vrstvy půdy a povídají si o úrodné
půdě (ornici), dále též o těžbě černého a hnědého uhlí, ropě a zemního
plynu a jejich využití pro člověka.

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:
Půda, zvětrávání, humus, funkce, typy, vrstvy, ornice, úrodná půda,
hnojení, uhlí, ropa, zemní plyn.
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