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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 pracuje s tvorbou pravidelného a nepravidelného množného 

čísla u podstatných jmen. Slovní zásoba je tematicky zaměřená na 

užitečná a často používaná slova. Vysvětlení je velmi zjednodušené, 

vhodné pro začátečníky. Prezentace je doplněna také písemným  

a mluvnickým cvičením. 
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Plněné výstupy: 

Žák používá fráze a věty; sestaví gramaticky a formálně správně 

jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb; klade 

jednoduché otázky a na podobné odpovídá. 

 

Klíčová slova: 

Pravidelné a nepravidelné množné číslo, koncovka –s, koncovka –es,  

vazba there is, vazba there are. 

 

Seznam použité literatury a pramenů: 

HUTCHINSON, T. Project 1 - učebnice angličtiny. 3. vyd.  

Oxford : Oxford University Press, 2008. 79 s. ISBN 978-0-19-

476414-8.  

 

HUTCHINSON, T. PELTERET, Ch. Project 1 - Pracovní sešit. 3. vyd. 

Oxford : Oxford University Press, 2008. 80 s. ISBN 978-0-19-

476358-5.   
 


