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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.  

Atraktivním způsobem představuje žákům učivo zaměřené na projev 

mluvený a psaný. Žáci si uvědomují pravidla a postupy, které 

dodržují v daném projevu. Následují aktivní cvičení založena  

na komunikaci a spolupráci s ostatními. Cvičení rozvíjejí kompetence 

k řešení problémů, sociální a personální a hlavně komunikativní. 

 

mailto:kundrum@centrum.cz
http://www.zs-mozartova.cz/


Plněné výstupy: 

Žák rozvíjí svou slovní zásobu; rozvíjí vztah k českému jazyku; 

rozlišuje pojmy řeč, projev mluvený a psaný; umí jasně formulovat 

své myšlenky, dbá na logickou návaznost v mluveném i psaném projevu; 

reprodukuje text vlastními slovy; správně vyslovuje hlásky a 

hláskové skupiny; správně klade přízvuk; využívá znalosti významu 

tempa a tvoření pauz v běžné komunikaci. 
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