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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 byla vytvořena jako souhrnný podpůrný materiál při výuce 

členu určitého a neurčitého. V úvodu je zařazeno nejprve teoretické 

a potom praktické opakování obecného užití obou členů. Následuje 

nové učivo týkající se užití určitého členu či nikoli s názvy 

konkrétních míst. Všechna pravidla jsou uvedena i s příklady a 

výjimkami. Závěrečné cvičení je souhrnné, zahrnuje veškeré dosavadní 

vědomosti studentů o užívání určitého a neurčitého členu. 
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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:  

definite article, indefinite article, a, an, the, countable, 

specific, place names. 
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