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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 výuce tématu 
Oblékání. V první části prezentace se nachází ucelený přehled tvorby 
přítomného času průběhového - kladná věta, zápor, otázka a krátká 
odpověď. Toto opakování slouží k ověření pochopení gramatiky jako 
jednoho z předpokladů úspěšné konverzace na dané téma. Na dalších 
stránkách prezentace se vyskytují konverzační cvičení zaměřená na 
porovnání času přítomného prostého a průběhového, dále cvičení 



podporující schopnost zeptat se a odpovědět na cenu zboží a nakonec 
aktivity rozšiřující slovní zásobu daného tématu.  
  
Plněné výstupy:  
Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů; sestaví gramaticky a 
formálně správně jednoduché věty za použití slovní zásoby týkající 
se oblékání; vede jednoduchou konverzaci na téma prodeje oblečení;  
rozhoduje, který přítomný čas využít v jaké situaci. 
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