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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 a 

opakování mluvnických kategorií podstatných jmen. Během prezentace 

si žáci opakují a upevňují, jak se pracuje s podstatnými jmény, 

jakým způsobem je dělíme, určujeme jejich pád, číslo, rod a vzor. 

Umí rozlišit konkrétní a abstraktní podstatná jména, uvést příklady. 

Interaktivní cvičení pomáhají získat jistotu v naučené látce. 
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Plněné výstupy:  

Žák má přehled ve slovních druzích a rozezná je; zná dělení 

jednotlivého slovního druhu; ví, které mluvnické kategorie patří 

k podstatným jménům; rozlišuje podstatná jména konkrétní a 

abstraktní, pomnožná, látková a hromadná; rozvíjí vztah k českému 

jazyku. 

 

Klíčová slova:  

Podstatná jména, pád, číslo, rod, vzor, podstatná jména hromadná, 

látková, pomnožná, konkrétní a abstraktní. 
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