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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. 

Tato prezentace byla vytvořena za účelem podpory výkladu nového 

učiva, konkrétně grafického rozdílu úseček. V předchozích hodinách 

byli žáci seznámeni s pojmem grafický součet úseček, čili nové učivo 

pouze navazuje na žákovi dosavadní vědomosti. V úvodu prezentace je 

na konkrétním názorném příkladu látka vysvětlena. Další strany jsou 

věnovány dvěma druhům zápisu grafického rozdílu úseček. V závěru 

následuje procvičení aplikací získaných vědomostí a praktické 

uplatnění přenášení úseček za pomoci kružítka. Vyučující by neměl 
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opomínat žákovi slovní komentáře, jejichž příklady jsou uvedeny 

v poznámkách. 

 

 

Plněné výstupy:  

Žák měří vzdálenosti, používá vhodné jednotky délky a převodní 

vztahy mezi nimi; sčítá a odčítá graficky úsečky, porovná úsečky 

podle délky. 
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