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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.  

Prezentace se skládá z šesti okruhů. V jednotlivých okruzích si žáci 

shrnou a zopakují většinu učiva 1. pololetí. Opakování zahrnuje 

slova nadřazená, podřazená, souřadná, souznačná i protikladná, 

stejně jako jednoznačná a mnohoznačná či citově zabarvená a 

neutrální. Z okruhu významu slov nejsou opomenuta ani slova spisovná 

a nespisovná. Závěr prezentace se zabývá stavbou slova. Žáci zde 

tedy aplikují své základní vědomosti i o tomto učivu. 
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Plněné výstupy:  

Žák porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného 

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

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:  

význam slova, slova nadřazená, podřazená, souřadná, jednoznačná, 

mnohoznačná, souznačná, protikladná, citově zabarvená, neutrální, 

spisovná, nespisovná, stavba slova, kořen slova, předponová část, 

příponová část, předpona, předložka 
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