
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC 
příspěvková organizace 

MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC 
tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713  

e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz 

 

 
 

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY  

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 

 

METODICKÝ LIST 

Název vzdělávacího materiálu: Předložky a předpony nad, pod, před, 

od 1 – prezentace; PowerPoint 

Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. Lenka Panglová 

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 20. října 2012 

Zařazení vzdělávacího materiálu: 

Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky – využíváním ICT 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 

Vyučovací předmět: Český jazyk        

Tematická oblast: Význam slova, stavba slova 

Sada: 05  

Číslo DUM v sadě: 15  

Označení DUM: VY_32_INOVACE_05.15.PAN.CJ.4 

Označení Metodického listu: VY_32_INOVACE_05.15.PAN.CJ.4.ML 

Ověření materiálu ve výuce: 

Datum ověření ve výuce: 23. října 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. 

Prezentace je určena k vyvození rozdílů mezi předponami a 

předložkami a k zafixování si pravidel jejich správného psaní 

(zvlášť nebo dohromady), stejně jako jejich pravopisu, tzn. psaní –d 

na konci předložek a předpon nad, pod, před, od a zdvojení souhlásky 

na rozhraní mezi předponou a kořenem. 
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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, předpona, předložka 
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Použité zdroje: 

Obrazový materiál je použit z galerie obrázků a klipartů Microsoft 

Office.  

  

 


