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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. 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 

minulého času prostého, psaní a tvoření pravidelných a 

nepravidelných tvarů sloves, správný pravopis a výslovnost.  

Učitel sám kontroluje a dbá na správnou výslovnost a gramatickou 

správnost. 
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Plněné výstupy:  

Žák se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích; používá vybranou slovní zásobu 

daných tematických okruhů; používá vybrané gramatické jevy, přičemž 

jsou tolerovány elementární chyby, které nezaměňují smysl sdělení a 

porozumění 

 

Klíčová slova:   

Past simple tense (minulý čas prostý), pravidelná a nepravidelná 

slovesa, pravopis, výslovnost, koncovka –ed. 
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