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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.  

Prezentace si klade za cíl seznámit žáky s tvořením otázek v minulém 

prostém čase. Na prvních stránkách jsou připomenuty dva typy sloves, 

od nichž se tvoření otázek odvíjí. Dále jsou na praktických 

příkladech demonstrovány postupy s celkem podrobným vysvětlením, jak 

otázky tvořit z vět kladných oznamovacích i rozkazovacích. Poslední 

aktivita se věnuje procvičení tvoření otázek s obohacením o tázací 

zájmena. 
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Plněné výstupy: 

Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či 

konverzace, který se týká osvojovaných témat; se zeptá na základní 

informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních 

situacích; sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché věty, 

zprávy, jednoduchý text, používá správné tvary probíraných 

gramatických jevů; při písemné i ústní reprodukci textů používá dané 

fráze a spojení, jednotlivé fráze spojuje, vyjadřuje se vlastními 

slovy; klade jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídá, 

nerozumí-li, znovu si vyžádá sdělení informace. 
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