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Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 23. září 2012 

Zařazení vzdělávacího materiálu: 

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

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vzdělávací obor: Český jazyk 

Vyučovací předmět: Český jazyk        

Tematická oblast: Slovní zásoba                                    
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Ověření materiálu ve výuce:  

Datum ověření ve výuce: 24. září 2012  

Ověřující učitel: Mgr. Petra Doskočilová 

Třída: IX. A 

 

Anotace:  

Digitální učební materiál je vypracován v souladu s projektovým 

záměrem a v souladu se školním vzdělávacím programem. Použití ICT 

technologií umožňuje prezentaci textového i obrazového materiálu, a 

tak slouží ke zvýšení názornosti a umožňuje v procesu učení zapojení 

více smyslů. 

Prezentace je zaměřena na řeč, jako základní nástroj komunikace a 

jazyk. Žáci si osvojují funkce řeči, pravidla komunikace, vymezují 

si jim již známé a nové základní pojmy (jazyk umělý, přirozený, 

mateřský a národní) a upevňují si rozdělení slovanských jazyků. 

Prezentace je osvěžena doplňujícími otázkami, možné je připojit 

další otázky plynoucí z témat, podporující debatu mezi studenty (Je 

pro tebe důležité se dorozumět? aj.) Materiál slouží jako textová 

podpora pro lepší orientaci v dané oblasti.  
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Plněné výstupy:  

Žák využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových 

projevů podle komunikační situace; rozvíjí vztah k českému jazyku; 

rozlišuje pojmy řeč, jazyk, projev mluvený a psaný. 
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Řeč, jazyk, slovanské jazyky, čeština. 
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