
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC 
příspěvková organizace 

MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC 
tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713  

e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz 

 

 
 

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY  

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 

 

METODICKÝ LIST 

Název vzdělávacího materiálu: Popis osoby – Prezentace; Activstudio 

Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. Miroslava Janů 

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 13. května 2013 

Zařazení vzdělávacího materiálu: 

Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky – využíváním ICT 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vzdělávací obor: Anglický jazyk 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk        

Tematická oblast: Elementární gramatické jevy 

Sada: 13  

Číslo DUM v sadě: 20  

Označení DUM: VY_32_INOVACE_13.20.JAN.AJ.5 

Označení Metodického listu: VY_32_INOVACE_13.20.JAN.AJ.5.ML 

Ověření materiálu ve výuce: 

Datum ověření ve výuce: 14. května 2013  

Ověřující učitel: Mgr. Miroslava Janů 

Třída: V. A 

 

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.  

V prezentaci si děti opakují časování sloves „have got“ a „to be“, 

která užívají při popisování jednotlivých osob. Dále si připomínají 

již známou slovní zásobu a dále ji prohlubují o nová slovíčka. Pomocí 

obrázků tvoří věty a snaží se je aplikovat do různých situací. 

Prezentace je rozdělená na dvě části. První se zaměřuje na opakování  

a rozšiřování znalostí, druhá část je určená k upevňování učiva. Učivo 

je prezentováno zábavnou formou. 
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Plněné výstupy: 

Žák si vybaví a používá slovní zásobu daného jednoduchého tématu; čte 

krátké jednoduché texty; používá fráze a věty; klade jednoduché otázky 

a na podobné odpovídá. 

Klíčová slova: 

Popis, sloveso to be, sloveso have got, sloveso wear, slovní zásoba 

(barvy, části těla, přídavná jména, podstatná jména, oblečení). 
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