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Anotace:  
Cílem vzdělávacího materiálu 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 mezi 
pedagogem a žákem. To vše směřuje ke zvýšení motivace žáků a ke 
zlepšení studijních výsledků. Tímto způsobem jsou žáci motivováni 
k hodnotnějšímu učení. 
Prezentace slouží jako obrazová a textová podpora k procvičení 
slovesných vazeb „to be“ a „to have“ v rámci tématu Lidé. 
Prostřednictvím gramatického přehledu si žáci připomenou již 
osvojené znalosti a využijí je v kontextu nového tématu. Prezentace 
obsahuje dostatek vizuálních podnětů, na základě kterých si žáci 
rozšiřují slovní zásobu v rámci daného tématu. Učební materiál si 
dále klade za cíl poskytnout aktivity stimulující komunikaci žáků 
v cílovém jazyce.  



Plněné výstupy:  
Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů; sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se lidského těla; rozumí jednoduchému 
krátkému textu; vyhledá potřebnou informaci v textu; pokládá 
jednoduché otázky a odpovídá na ně. 
 
Klíčová slova:  
Slovesné vazby to be/not to be, to have/ not to have, lidé, lidské 
tělo. 
 
Seznam použité literatury a pramenů: 
HUTCHINSON, T. Project učebnice angličtiny 1. Oxford : Oxford 
University Press, 2008. 79 s. ISBN 978-0-19-476414-8 

 

 

 

 


