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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 se zabývá seznámením žáků se základními pojmy, které 

souvisí s orientací v čase. Učí se základní časové jednotky a jejich 

převody. Na obrázcích si prohlíží různé typy měřidel času (nástěnné 

hodiny, stopky, náramkové hodinky,…), vysvětlují si jejich použití a 

poznávají na nich čas (analogový i digitální). Říkají si, které 

aktivity v jejich životě patří do minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti. Prezentace je provázena stranami, které jsou určené 

k procvičování a tvoření vlastního kalendáře (různé druhy). 
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Plněné výstupy:  

Žák využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě. 
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