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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 shodě 

přísudku s podmětem v příčestí minulém. Žáci si připomínají základní 

poučky, které jim pomohou určit, zda psát v koncovce slovesa –y, -i 

nebo –a. Práce je rozdělená na dvě části. První je teoretická, 

zaměřuje se na opakování a rozšiřování znalostí, druhá část je určená 

k upevňování učiva. Učivo je prezentováno zábavnou formou. 
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Plněné výstupy: 

Žák zvládá základní příklady syntaktického pravopisu; píše správně i/y 

v koncovkách příčestí minulého (činného) ve shodě přísudku s podmětem 

v základních případech. 

 

Klíčová slova:  

Slovesa, příčestí minulé, shoda (osoba, číslo, rod), podmět, přísudek, 

základní skladební dvojice, koncovka, pravopis syntaktický. 
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