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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 „Travelling – cestování“. Atraktivním způsobem představuje 

žákům slovní zásobu tematicky koncipovanou do konkrétních 

podoblastí. Zároveň obsahuje aktivizační úkoly a konverzační cvičení 

k upevnění znalostí i slovní zásoby. Její výhodou je mimo jiné 

variabilní použití ve výuce, neboť ji je možné modifikovat a využít 

k samostatné, partnerské či skupinové práci. 

Pomocí prezentace si žáci osvojí a procvičí okruhy slovní zásoby a 

frází zaměřené na názvy kontinentů, vybraných států Evropy, Ameriky 
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a Asie. Dále se žáci naučí porovnávat výhody a nevýhody vybraných 

dopravních prostředků a osvojí si základní terminologii spojenou 

s cestováním vlakem a letadlem. Poslední část prezentace se zaměřuje 

na nácvik modelové situace nákupu jízdenky. 

 

Plněné výstupy:  

Žák sestaví jednoduché ústní sdělení; pojmenuje kontinenty, vybrané 

státy Evropy, Asie a Ameriky a jejich národnosti; pojmenuje a 

porovná výhody a nevýhody vybraných dopravních prostředků; vede 

jednoduchý dialog při nákupu jízdenky; zeptá se na cenu, čas 

příjezdu a odjezdu, místo odjezdu; rozumí jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvě.  
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