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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. 

Prezentaci lze použít jako obrazovou a textovou podporu k výuce 

tématu „There´s someone/something + -ing/hear + -ing“. Prezentace 

slouží k vyvození, osvojení a fixaci tvoření, významu a  použití 

vazby ´There is/are . . .´ a aktivity vyjádřené ´–ing´ tvarem a 

vazby ´I can see/hear/feel/smell. . . ´ a aktivity vyjádřené ´-ing´ 

tvarem, které žáci budou využívat k popisování obrázků. Prezentace 

je rozdělena do dvou základních částí, každá z nich se věnuje 

jednomu z jevů, žáci si osvojí pravidla tvoření a použití vazby a 
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slovesa a je dále doplněna vizuální oporou (obrázky), která slouží 

k procvičení osvojeného jevu. 

 

Plněné výstupy:  

Žák ústně sestaví gramaticky správně jednoduché sdělení s pomocí 

vazby ´There is/are . . .´ a aktivity vyjádřené ´–ing´ tvarem a 

vazby ´I can see/hear/feel/smell. . . ´ a aktivity vyjádřené ´-ing´ 

tvarem; rozumí krátkým a jednoduchým textům; rozumí pomalu 

pronášenému projevu na běžné téma; mluví o každodenních tématech; 

zahájí, udrží a ukončí jednoduchý rozhovor na známé téma; ústně 

předá základní informace. 

 

Klíčová slova:  

There is, there are, see, smell, hear, feel, -ING tvar, sloveso. 
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Použité zdroje: 
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Office. 
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