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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 rozšířením znalostí o slovesech. 

První strany práce se zaměřují na obecné informace, následující strany 

procvičují hlavně znalosti dětí při určování mluvnických kategorií. 

Strany se zábavnou formou zabývají určováním osoby a čísla. U způsobu 

oznamovacího určují čas přítomný, minulý a budoucí.  

 

Plněné výstupy: 

Žák určí mluvnické kategorie slovesa – osobu, číslo, způsob, čas; 

vyhledá složené tvary slovesa; určuje slovní druhy plnovýznamových 
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slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném 

projevu. 

 

Klíčová slova:  

Slovesa, časování, osoba první, druhá a třetí, číslo jednotné  

a množné, způsob oznamovací, podmiňovací, rozkazovací, čas přítomný, 

minulý, budoucí. 
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