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Ověření materiálu ve výuce: 

Datum ověření ve výuce: 26. září 2012  

Ověřující učitel: Mgr. Lenka Panglová 

Třída: IV. A 

 

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.  

Cílem prezentace je vyvození učiva o slovech nadřazených, 

podřazených a souřadných. Prezentace je tvořena částí výkladovou  

i procvičovací. Prostřednictvím diagramu a několika praktických 

cvičení si žáci utřídí a procvičí vědomosti o slovech nadřazených, 

podřazených a souřadných. 
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Plněné výstupy: 

Žák porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného 

významu, slova vícevýznamová; vyhledává je a vhodně je použije. 

 

Klíčová slova:  

význam slov, nadřazené slovo, podřazené slovo, podřazené slovo 
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