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Anotace: 

Prezentace vznikla v souladu s projektovým záměrem - slouží tedy ke 

zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT technologií a ke zvýšení 

motivace žáků o probírané učivo. Novým způsobem zpracování by měla 

rovněž přispět k hodnotnějšímu učení a působit na co největší 

množství smyslů. 

Prezentaci lze použít jako obrazovou a textovou podporu k výuce 

tématu „The Natural World“. Prezentace slouží jako obrazová a 

textová podpora k rozvoji řečových dovedností mluvení, poslech a 

čtení. Pomocí prezentace si žáci osvojí slovní zásobu, která je 

rozdělena do tří základních skupin: přírodní jevy, rostliny a 

zvířata. Žáci si osvojí vybranou slovní zásobu přírodních jevů 

(např. moře, jeskyně, údolí, atd.) a rostlin (např. růže, palma, 

atd.). Podrobněji je rozveden okruh slovní zásoby zaměřený na 

zvířata. Žáci se naučí rozlišit a popsat základní vlastnosti a znaky 
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pěti základních druhů zvířat: savci, ptáci, ryby, plazi a 

obojživelníci.  

Pomocí vazby ´It has got . . .´ , slovní zásoby a vizuální podpory 

budou žáci schopni popsat fyzické vlastnosti nejběžnějších druhů 

zvířat. Formou kvízu si žáci osvojí, jak jednoduchými větami popsat 

základní vlastnosti způsobu života pěti skupin zvířat (např. Žije ve 

vodě. Klade vejce. Létá. atd.). Pomocí slovní zásoby, jednoduchých 

vazeb a vět bude žák schopen popsat jednoduchým způsobem fyzické 

vlastnosti a způsob života běžných druhů zvířat.  

 

 

Plněné výstupy:  

Žák rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě; sestaví 

jednoduché ústní sdělení s pomocí vizuální podpory (obrázků); 

jednoduchou formou ústně popíše obrázek zvířete. 

 

Klíčová slova:  

Natural world (příroda), animals (zvířata), plants and flowers 

(rostliny), fish (ryby), birds (ptáci), mammals (savci), reptiles 

(plazi), amphibians (obojživelníci). 
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