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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. 

Úvodní část prezentace je určena k vyvození nového učiva o stavbě 

slova. Žáci se již setkali s termínem „kořen slova“ v souvislosti 

s příbuznými a vyjmenovanými slovy. Nyní jsou seznámeni rovněž 

s předponovou a příponovou částí. V druhé půli prezentaci si žáci 

učivo procvičí.  
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Plněné výstupy:  

Žák rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a 

koncovku; podle instrukcí učitele graficky zaznamená stavbu slova; 

rozpozná a správně napíše předponu a předložku, zvládá jejich 

pravopis. 

Klíčová slova:  

stavba slova, kořen, předponová část, příponová část 
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