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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 zopakováním a upevňováním znalostí o vzorech 

podstatných jmen rodu ženského. První strany jsou zaměřené na vymezení 

tvrdých vzorů a měkkých vzorů. Tyto strany jsou podrobně a názorně 

prezentovány. V druhé části se prezentace orientuje na procvičování  

a fixaci znalostí o vzorech podstatných jmen (přiřazování, doplňování, 

vyhledávání a další). 
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Plněné výstupy: 

Žák píše správně koncovky podstatných jmen; určí pád, číslo, vzor  

a rod podstatných jmen; určuje slovní druhy plnovýznamových slov  

a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu. 

 

Klíčová slova:  

Podstatná jména, rod ženský, tvrdý vzor - žena, měkké vzory - růže, 

píseň, kost. 
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