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Anotace:  

Cílem je zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím digitálních 

technologií. Zařazením multimédií do výuky chceme působit na co 

největší množství smyslů každého žáka. Podporovány jsou aktivity, 

které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci. To vše 

směřuje ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. 

Tímto způsobem chceme žáky motivovat k hodnotnějšímu učení. 

Prezentace byla vytvořena jako doplňkový materiál při probírání 

učiva o vzájemné poloze přímek v rovině, tj. rýsování přímek 

kolmých, rovnoběžných a obojí rovněž procházející danými body. 

V úvodu je zahrnuto opakování základních pojmů, značek a pomůcek 

týkajících se rýsování těchto typů přímek. Dále jsou zařazeny popisy 

postupů při rýsování těchto situací a to jak psanou formou, formou 

snímků pořízených z vlastních videozáznamů, tak prostřednictvím 

videí, z nichž jsou pořizovat jednotlivé snímky. Žáci se seznámí 
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s postupem, potom rýsují do svých poznámkových aparátů zkouší 

seřadit snímky do správného pořadí a také si zahrají na komentátory 

a snímky některého z postupů zkusí popsat. Učivo si procvičí a 

zafixují. 

 

Plněné výstupy:  

Žák dodržuje zásady rýsování; narýsuje přímku; určí vzájemnou polohu 

dvou přímek; sestrojí rovnoběžku s danou přímkou; sestrojí kolmici 

(pomocí trojúhelníku s ryskou) k dané přímce.  
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