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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.  

Tato prezentace byla vytvořena za účelem shrnutí dvou gramatických 

časů, konkrétně minulého prostého a průběhového času. Žáci si zde 

rovněž procvičí a upevní užití struktury se spojkami when a while, 

kdy dochází ke zdůraznění kontrastu těchto dvou časů, čili jeden již 

probíhal, zatímco jej druhý přerušil.  
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Plněné výstupy: 

Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či 

konverzace, který se týká osvojovaných témat; používá ustálené věty 

a fráze typické pro dané sdělení; sestaví gramaticky a formálně 

správně jednoduché věty, zprávy, jednoduchý text, používá správné 

tvary probíraných gramatických jevů. 

Klíčová slova:  

past continuous, past simple, contrast. 
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