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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.  

Prezentaci lze použít jako obrazovou a textovou podporu k výuce 

tématu spisovné a nespisovné češtiny. Žák si uvědomuje hlavní 

rozdíly mezi spisovnou a nespisovnou češtinou, porovnává je  

a zkoumá. 
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Plněné výstupy:  

Žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní 

jejich užití; rozliší útvary českého jazyka (dialekt, slang, argot, 

profesionalismy); rozvíjí vztah k českému jazyku. 

 

Klíčová slova:  

Spisovná čeština, nespisovná čeština, jazyk, dialekty, slang, argot. 
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