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1. Zásady tvorby výukových materiálů 

 

1.1. Obsah prezentace 

Každá prezentace musí obsahovat: 

o titulní snímek projektu, na němž bude uvedeno: 

 název projektu 

 registrační číslo projektu 

 žadatelská škola 

 povinná loga (loga MŠMT, Operačního programu a EU) 

 případně logo žadatelské školy 

 

 

o titulní snímek prezentace obsahující 

 název výukového materiálu 

 jméno autora 

 partnerská škola 

 anotace 

 ročník, pro který je příprava určena 

 forma vyučovací hodiny, pomůcky… 

 použité nástroje ACTIVstudia 
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o poslední strana prezentace obsahující 

 název výukového materiálu 

 prameny a použitá literatura, citace 

 externí zdroje a odkazy 

 jméno autora, datum tvorby materiálu, e-mail autora 
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1.2. Přehlednost výukového materiálu 

Vhodným prvkem na začátku prezentace je seznámení s jejím průběhem – tj. 

obsahem a obecnými metodickými pokyny (obsah a témata výuky, hodinová dotace, forma, 

cíle hodiny, cílová skupina žáků, použité nástroje, další použité pomůcky, externí odkazy). 

Ukázka již uvedena výše. 

V praxi se ukazuje jako efektivnější a přehlednější vytvářet kratší prezentace 

s rozsahem pět stran (bez titulních listů), rozdělte raději jeden tematický celek do více 

prezentací. Cílem není vytvářet nepřehledné a na ovládání složité mnohastránkové 

prezentace plné odkazů na jiné stránky. 

 

Sjednocená grafická podoba.  

Jednotnou grafickou podobu by měly mít jednotlivé snímky (slidy) – nehodí se, aby 

každý slide měl například jiné pozadí nebo barvu písma. Úvodní a konečný slide může 

vybočovat z řady, ovšem základní grafické schéma je vhodné zachovat. To je na zvážení 

tvůrce.    

Tvůrce by si měl zvolit jednotný styl výukových materiálů (v rámci tematického celku, 

předmětu). Barva pozadí by měla být příjemná, spíše tlumené odstíny, aby neodváděla 

pozornost žáků. Volte jednobarevné pozadí, na kterém vynikne písmo. Barvu textu volte tak, 

aby byla s pozadím v kontrastu. Barvy textu či obrázků by neměly odvádět pozornost od 

samotného obsahu a měly by mezi sebou být v souladu. Vyvarujte se křiklavých barev 

pozadí a písma. 

V programu je mnoho nevhodných pozadí.  

Příklady nevhodných nebo méně vhodných pozadí: 
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Tvoří-li pozadí prezentace nějaká fotografie, vyvarujeme se textu! Jestliže je nutné 

text umístit, pak pouze na jednolité plochy (nebe, voda nebo podbarvěte písmo), písmo však 

musí být v dobrém kontrastu s pozadím. 

Tvůrce musí dbát na dodržení dobré čitelnosti textu, a to i ze zadních lavic, proto je 

vhodné zvolit písmo bez patek (např. Arial, Calibri) a nepoužívat stín.  

 

 

 

Důležitá je také velikost písma. Vhodná velikost písma je minimálně 26 - 36 bodů. 

Nikdy nepoužívejte v prezentaci více jak dva fonty. 

 

Barvy existují teplé a studené - je dobré je vzájemně moc nemíchat. 

Studené barvy - modrá a zelená. Podporují duševní soustředění, přispívají ke stabilnímu, 

rovnoměrnému výkonu. 

Teplé barvy - červená, žlutá, oranžová, žlutozelená. Uklidňují, opticky zvětšují. 

Ukázka nevhodného pozadí v kombinaci s písmem. Pro žáky v zadních lavicích se písmo ztrácí 

a stává se nečitelným. 
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Pokud chcete volit toto pozadí, doporučujeme texty podbarvit pro zviditelnění písma, 

např. takto: 

 

 

Počet řádků na slidu by měl být co nejmenší, maximum je sedm řádků, optimum je 

pět – více řádků působí nepřehledným dojmem, žáci se špatně orientují: 
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 Použité obrázky by měly být ostré (v dostatečném rozlišení).  

 

 1.3. Názornost výukového materiálu 

Názornost je důležitou součástí procesu osvojování vědomostí a dovedností. 

Povzbuzuje zájem o učivo, podněcuje pozornost a usnadňuje zapamatování vědomostí a 

dovedností. V tomto případě je interaktivní tabule velkým pomocníkem. Obsah a styl 

prezentace by měl vždy odpovídat věku žáků, tedy na prvním stupni omezte vědeckou 

terminologii. Nezahlcujte žáky přílišným množstvím informací. V případě výkladových hodin 

by neměly být obsahem prezentace věty, ale body – ty vytvářejí strukturu prezentace. 

Do výukových materiálů můžete zařadit grafy, obrázky či videosekvence, externí 

odkazy, flashové animace, namluvené texty, písně nazpívané žáky či kantorem, pracovní 

listy, doplňovací cvičení apod. Zde je však nutné připomenout bezpodmínečnou nutnost 

respektování tzv. autorského zákona 121/2000 Sb. Veškeré externí odkazy uveďte do 

metodické poznámky (umístění, délka, kdy jej použít, stručný popis). Soupis externích odkazů 

uveďte i na závěr prezentace. Toto si musí každý tvůrce pohlídat sám a zodpovídá za 

správnost uvedených odkazů. 
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Každá prezentace musí být z technického hlediska maximálně přehledná, jednoduchá 

a její ovládání naprosto jednoznačné. Pohyblivé musí být pouze ty objekty, se kterými se má 

pohybovat, ostatní musí být uzamčeny. Dále musí být zřejmé, jaké nástroje se mají při práci 

použít. Do poznámek napište jednoduchý popis aktivity, která se má se slidem provést. 

Kladem prezentace je i vytvoření kontroly pro žáky, aby si mohli sami provedenou činnost či 

vypracované cvičení zkontrolovat. Toto se dá vytvořit několika způsoby: vypracované cvičení 

na další straně, uvedení do poznámek, skrytí na téže straně apod.  

 

Hubatka, M.: Stručný výklad Autorského zákona z pohledu škol a školských 
zařízení.  
<http://www.moderniporadce.cz/strucny-vyklad-autorskeho-zakona-z-pohledu-
skol-a-skolskych-zarizeni.a6.html> 

 

1.4. Aktivita žáků a zpětná vazba 

Interaktivní tabule má slovo aktivita již ve svém názvu. My vyučující musíme zajistit, 

aby byli žáci v hodinách aktivní. Proto tvořte materiály, které vám zajistí aktivitu žáků. 

Nepoužívejte tabuli pouze k prezentaci učiva, ale vytvářejte materiály zajímavé, 

s interaktivními cvičeními, s praktickými ukázkami, odkazy na zajímavé webové stránky apod. 

Součástí výukových materiálů mohou být také pracovní listy, které si mohou vyučující 

vytisknout. Vyučující musí zjistit, zda si žáci předkládané učivo osvojili. V případě, že zjistí 

nedostatky u některých žáků, stane se tabule velkým pomocníkem. Můžeme se kdykoli 

k probranému učivu vrátit. Proto by měli tvůrci vytvářet přehledné a krátké prezentace 

s rozsahem kolem pěti stran pro větší efektivitu a přehlednost - jeden tematický celek 

rozdělte do více prezentací. 

Cílem výukových materiálů je přehlednost, jednoduchost, snadná ovladatelnost. 

Nesnažme se všechny informace přenést na tabuli. Stále zůstává důležitá vazba učitel – žák. 

Berme tabuli pouze jako doplněk, jakýsi prostředek k atraktivnější výuce. Dokonce není ani 

důležité a žádoucí, abychom tabuli využívali při každé či celé vyučovací hodině.  

Přehledné grafy, tabulky, obrázky a animace jsou vždy zajímavým zpestřením a žáky 

upoutají. Obsah prezentace si vždy překontrolujte, gramatické i stylistické chyby nikdy 

nepůsobí nejlépe.  

 Také ne každé učivo je vhodné pro využití tabule. Tento fakt je třeba zohlednit už při 

volbě zpracovávaného tématu. 
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2. Shrnutí o grafické podobě prezentace 
 

 jednotná grafická podoba (pozadí, typ písma, funkční tlačítka k ovládání) 

 rozsah  5 – 10 stran 

 jednotný titulní list (název a číslo projektu, žadatel, loga, název OP, jméno autora a 

škola…)  

 obecné metodické pokyny (obsah a témata výuky, hodinová dotace, forma, cíle 

hodiny, cílová skupina žáků, použité nástroje, další použité pomůcky, externí odkazy) 

 metodické poznámky v rámci jednotlivých stran prezentace 

 velikost písma – doporučená velikost písma (26 – 36 bodů) 

 přehlednost – často méně znamená více 

 dodržení tzv. autorského zákona 

 prameny a literatura 

 

 

 

3. Triky pro učitele 
 
Aplikace ActivInspire dodá vašim hodinám obrázky, barvy a interaktivní metody 

výuky. Následující nápady vám pomohou využívat software co nejlépe: 

 

 

3.1. Používejte vhodné barvy a písmo 
 

Interaktivní tabule umožňuje používat ve výuce množství barev a typů písma. 

Prozkoumejte celou škálu písma, které máte k dispozici, ale nezapomeňte vybírat výrazné 

barvy, které budou na tabuli dobře vidět. Písmo používejte bezpatkové a bez stínů. Velmi 

vhodné jsou fonty Verdana, Arial, Tahoma o velikosti minimálně 26 bodů. 

 

3.2. Využívejte hojně knihovnu prostředků 
 
V knihovně prostředků najdete velké množství obrázků, pozadí a dalších prostředků. 
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3.3. Používejte mnoho stránek 
 
Rozložte cvičení na několik stránek, kvůli přehlednosti učiva. 
 
 

3.4. Ukládejte předváděcí sešity 
 
Přizpůsobujte své předváděcí sešity pro různé třídy, pro různý věk žáků. Ukládejte je 

v rozlišení 1 024 x 768. Nezapomeňte je ukládat i v průběhu jejich tvorby, abyste o data 

nepřišli. I tato nepříjemná záležitost se může přihodit! 

 

 

3.5. Tiskněte své předváděcí sešity 
 

Vytvářejte i takové předváděcí sešity, ve kterých jsou vhodné listy k vytištění. Žáci pak 

mohou spolupracovat, jsou aktivnější a pozornější. 
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Rozdávejte vytištěné stránky předváděcích sešitů svým žákům (křížovky, grafy, 

pracovní listy apod.). 

 
 

3.6. Seznamte se s panelem nástrojů 
 
Využívejte všechny výhody prezentačních funkcí aplikace ActivInspire a vytvářejte 

kreativní hodiny se zapojením žáků.  

 

 
 

3.7. Zapojujte žáky do tvorby prezentací 
 

Zapojte své žáky do přípravy prezentací na tabuli, nechte je vytvářet vlastní stránky, 

dovolte jim používat nejrůznější nástroje, pokládejte jim otázky k navození diskuse. 

 

3.8. Sdílejte své předváděcí sešity 
 
Požádejte své kolegy, aby i oni sdíleli své předváděcí sešity s vámi! 
 
 

3.9. Zahrňte své prostředky do prezentací 
 
Určitě při výuce používáte disky CD-ROM a DVD nebo paměťová zařízení USB, využijte 

je také v předváděcích sešitech. Pomocí skeneru můžete zkopírovat obsah již vytvořených 

materiálů – nezapomeňte v nich však uplatnit výhody interaktivních funkcí aplikace 

ActivInspire. 

 

3.10. Soustřeďte se na téma výuky 
 
Software ActivInspire nabízí skvělou příležitost k atraktivní výuce, která může vypadat 

velice spontánně, ale přitom se pevně drží plánu hodiny připraveného v předváděcím sešitu. 

 

 

3.11. Vytvářejte metodické poznámky ke svým materiálům 
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Při vytváření výukového materiálu bychom neměli zapomínat, že naše vytvořené 

materiály v rámci projektu mají sloužit dalším uživatelům. Proto bychom vám rády 

doporučily, abyste plně využívali prohlížeč poznámek, neboť každá stránka, která neobsahuje 

metodické pokyny přímo v listu, jak s ní pracovat, by měla tyto informace nabízet 

v poznámce na stránce.  

Usnadňuje nám to tak odhalit autorův záměr, a pokud používáte předváděcí sešit 

vytvořený jiným uživatelem, jistě tuto nabídku oceníte. Jak na to? 

 

Postup pro vytvoření poznámky: 

a) Kliknutím na tlačítko Prohlížeč poznámek na stránce  zobrazíte prohlížeč.  

 

 

 

 

 

 

 

b) Pomocí klávesnice zadáte instrukce k danému úkolu, cvičení či příkladu. 

c) Chceme-li text zformátovat, zobrazíme panel nástrojů Formát a zformátovat text. 

d) Poznámku lze kdykoli upravit, zobrazit i smazat. 

 

Prohlížeč poznámek je také někdy využíván jako ověřovací a kontrolní klíč ke 

splněným úkolům. Nepovažujeme tento způsob využívání za ideální, ale v některých 

případech je možný. 

 

Dále bychom chtěly upozornit na kontrolu poznámky při případné úpravě sešitu, zda 

je tato poznámka skutečně aktuální. Při kontrolách tvořených materiálů jsme se s tímto 

problémem často setkávaly. Další zádrhel může způsobit příliš obsáhlá poznámka 

v prohlížeči, která působí nepřehledným dojmem, a ztěžuje tak orientaci v textu. 
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3.12. Jak šikovně využívat vrstvy 
 

Tvůrce předváděcího sešitu by měl dbát na správné umisťování objektů do patřičných 

vrstev. Jistě jste si všimli, že všechny objekty jsou ve výchozím nastavení umístěny ve 

vrstvách a lze je mezi jednotlivými vrstvami přesouvat. To nám umožňuje široké využití cest 

k tvorbě a řešení úkolů pro práci na stránce.  

 

Rozdělení vrstev: 

a) Horní vrstva - zobrazuje objekty nad všemi ostatními vrstvami, ve výchozím 

nastavení se v této vrstvě zobrazují všechny objekty vytvořené nástroji (pero, 

propojka, zvýrazňovač nebo magický inkoust). 

b) Prostřední vrstva - ve výchozím nastavení tato vrstva obsahuje obrázky, tvary a 

textové objekty. 

c) Spodní vrstva - ve výchozím nastavení je tato vrstva prázdná, do ní můžeme 

později ukládat potřebné objekty či propojky. 

d) Vrstva pozadí - je poslední vrstva, která nám umožňuje vkládat jakékoli jiné objekty, 

které se uzamknou na pozadí pod všemi ostatními, v této vrstvě máme tři možnosti 

volby pozadí, a to barvu pozadí stránky, obrázek pozadí (volitelně) nebo mřížku 

(volitelně). 

 

Pro přehlednost, co máme umístěno v jaké vrstvě, nám výborně poslouží prohlížeč 

objektů. 
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Postup pro přesouvání objektů do jiných vrstev: 

a) Klikněte na objekt pravým tlačítkem. 

b) V rozbalovací nabídce klikněte na příkaz Změnit pořadí > Do horní vrstvy, Do 

prostřední vrstvy nebo Do spodní vrstvy.  

 

4. Autorská práva a základní pojmy 
 

Při tvorbě všech výukových materiálů pro interaktivní tabuli musíme důsledně dbát 

na dodržování a ochranu autorských práv. Jelikož materiály vytvořené v rámci tohoto 

projektu spadají do komerční oblasti, jsou výrazně omezeny zdroje, ze kterých je možné 

čerpat. Touto problematikou se zabývá autorský zákon 121/2000 Sb. (uvedeno již výše), 

jeho právní a vybrané paragrafy můžete nastudovat na adrese:  

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=121%2F2000&number2=&name=&text 

 

4.1.  Stručný výtah toho, co mohu nejsnadněji využít 
 

a) systematicky vytvářet, sbírat a používat vlastní materiály (fotografie, flashe, videa, 

kresby, mapy atd…) 

b) využívat zdroje z jiných škol a od dalších kolegů zapojených v projektu, kteří vytvořili 

podobné materiály (pokud s tím projeví souhlas) 

c) používat knihovny ActivStudia, ActivInspiru a zdojové balíčky Resources Packs (nutná 

registrace) 

d) stahovat materiály ze speciálních serverů, webů a portálů, kde je jasně napsáno, že 

lze tyto materiály volně stáhnout a používat 

e) můžeme používat hypertextové odkazy (nevýhodou je trvalost těchto zdrojů) 

f) použijeme-li část cizího díla, musíme ho citovat dle stanovené normy 

 

Holcová, I. a kol.: Ochrana autorských práv. 

http://aplikace.msmt.cz/PDF/MRZVManualautorskepravozverejneno.pdf 

 

 

 

Obecně platí, že pokud si nejsem jistý, o jaký materiál se jedná, neměl bych ho použít. 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=121%2F2000&number2=&name=&text
http://aplikace.msmt.cz/PDF/MRZVManualautorskepravozverejneno.pdf


 - 17 - 17 

5. Tvorba interaktivních materiálů 
 

Při tvorbě vaší prezentace dodržujte všechny doporučené parametry názornosti, 

přehlednosti a jednoduchosti. Vytvořte si svůj vlastní jednotný styl, který budete využívat při 

tvorbě svých materiálů.  

 

5.1. Jednoduché metody a formy práce 
 

a) přesouvání  - Pomocí nástroje výběr přesouváme slova uložená v obrázku deštníku do 

předem připravených bublin. Jednoduché a účelné, navíc je v tomto úkolu autorkou 

zajištěna okamžitá kontrola pomocí tzv. kontejneru. 

 
ÚKOL: Přesuň slova z deštníku do vět. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) spojování  - Pomocí nástroje Pero spojujeme slova zapsaná v cedulkách s částmi 
lidského těla. 

 
 
ÚKOL: Spoj perem slova s částmi těla. 
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c) křížovky, dvojsměrky, čtyřsměrky a osmisměrky  - Jednoduchá tvorba křížovek 

pomocí mřížky a textových polí 

 
ÚKOL: Vyškrtej slova podle obrázků kolem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 19 - 19 

d) kontejnery   

ÚKOL:  Stěhování - na stěhovacím autě jsou naskládány kusy nábytku a ostatního 

bytového zařízení. Tvým úkolem je obrázky správně přiřadit k názvům místností, kam 

patří. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) akce zobrazit/skrýt  
 
ÚKOL: Při kliknutí na bublinu s příslovcem se zobrazí jeho český překlad. 
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f) kostka  
 
ÚKOL:  Upevnění otázky a odpovědi. Hra - polož otázku: What day is it today? Hoď kostkou, 

padne ti číslo. Odpověz dle hodnoty na kostce. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) využití vrstev- Využití vrstev je různé: 
 
- např.: Quit - postupně klikej na čísla nad tabulkou. Budou se ti zobrazovat otázky. 

Vyber správnou odpověď a písmenko napiš do tabulky pod dané číslo. Když 
klikneš na číslo podruhé, otázka zmizí. 
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h) skládání 

ÚKOL: Poskládej z písmen na listu slovo a spoj ho se správným obrázkem.  
 

 

5.2. Možnosti ověření výsledků a správných řešení 
 

Možností a způsobů, jak prezentovat správná řešení v pracovních listech, je mnoho, 

vždy záleží na schopnostech a chuti tvořitele, jak moc energie, času a píle věnuje své práci. 

V této kapitole uvádíme několik málo jednoduchých způsobů a možností, jak lze prezentovat 

řešení a výsledky zadaných úkolů, se kterými jsme se setkali v naší metodické skupině. 

Uvádíme zde pouze příklady, s kterými jsme se setkali, i když možností je daleko více, záleží 

vždy na konkrétním tvůrci a jeho tvořivosti, jaké další zajímavé způsoby kontroly vytvoří. 

a) Uvedení správného řešení v poznámkách – není příliš ideální způsob, je to jeden 

z méně zajímavých způsobů, výhodou pro tvořitele je však nenáročnost a velmi 

jednoduchá podoba vytvoření kontroly. 

b) Kontrola výsledků na další straně – je vhodná u takových cvičení, která jsou 

prostorná na stránce, a tudíž by na té samé straně působila rušivým a 

nepřehledným dojmem. 
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c) Využití akce zobrazit/skrýt – výsledky je možné skryté umístit přímo na stránce, 

kliknutím pak zobrazit. 

d) Výsledky je také možné umístit pod nějaký obrázek, který je umístěný v horní 

vrstvě. Pomocí nástroje guma obrázek vygumujeme a tím zobrazíme řešení úkolu. 

e) Přesouvání přes obraz – posouváním textu do jiného pole se zobrazí správné 

řešení. 

f) Výsledky schované za okrajem stránky – pomocí nějakého objektu vytáhneme a 

zobrazíme na stránce. 

g) Kontejnery – nám umožňují okamžitou kontrolu správnosti provedení daného 

úkolu. Pokud je kontejner vytvořen správně, chybně zařazené odpovědi odskakují 

zpět na své původní místo. 

h) Zvuková znamení – pokud provedete správně zadaný úkol, přehraje se přiřazený 

zvuk. 

6. Čeho se vyvarovat a co je naopak zajímavé k použití 
 

V poslední kapitole se pokusíme upozornit na často vyskytující se chyby a ukázat vám pro 

inspiraci šikovné nápady našich kolegyň z metodické skupiny. 

 

6.1. Chyby, které se nejčastěji objevují 
 

- Nezamykání objektů či textů na stránce 

- Ukládání objektů do nesprávné vrstvy 

- Pečlivě a důkladně ověřovat funkčnost např. vytvořených kontejnerů, vložených 

tlačítek s přidanou akcí 

- Použití příliš malého písma 

- Chybějící nástroje na stránce pro práci se stránkou, nebo naopak ponechávání 

zbytečných nástrojů na stránce, které působí rušivým dojmem 

- Překlepy a pravopisné chyby 

- Špatné rozvržení místa na stránce, málo místa pro řešení 
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ÚKOL: Přečtěte si rozhovor mezi pacientkou a lékařem, ve kterém jsou věty napsány ve 
špatném pořadí. Pokuste se rozhovor sestavit správně.  
 

6.2. Velmi pěkné nápady neboli inspirace pro vás 

 

 

a) Hra Bingo  

 

Vyberte si čtyři obrázky a umístěte je do rámečků. Pak si zvolte telefon, začne se vám 

přehrávat zvuk (lze ho kdykoli zastavit). Pokud uslyšíte slovíčko, které patří k vybranému 

obrázku, škrtněte ho.  

Děti mohou zároveň pracovat v lavicích a místo obrázků si mohou slova napsat. 

 

růžový telefon: ask, learn, look, read, say, draw, listen, point, repeat, write 

modrý telefon: write, repeat, draw, point, ask, look, read, learn, say, listen 

zelený telefon: point, listen, read, ask, say, draw, write, repeat, learn, look 
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b) Quiz 
Postupně klikejte na čísla nad tabulkou. Budou se vám zobrazovat otázky. Vyberte 

správnou odpověď a písmenko napište do tabulky pod dané číslo. Když kliknete na číslo 

podruhé, otázka zmizí. Kliknutím na žárovku se zobrazí správné řešení. Kliknutím na knížku se 

zobrazí quiz, který můžete vytisknout žákům do lavic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázky z materiálů Dagmar Kyselové. 
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c) Pexeso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Puzzle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázky z materiálů Lenky Kasmanové. 
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Použitá literatura a citace: 

V metodickém materiálu byly použity obrázky ActivInspire a ukázky z materiálů účastníků 

projektu. 

Externí zdroje a odkazy: 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=121%2F2000&number2=&name=&te

xt 

Holcová, I. a kol.: Ochrana autorských práv. 

http://aplikace.msmt.cz/PDF/MRZVManualautorskepravozverejneno.pdf 

 

Hubatka, M.: Stručný výklad Autorského zákona z pohledu škol a školských zařízení.  

<http://www.moderniporadce.cz/strucny-vyklad-autorskeho-zakona-z-pohledu-skol-a-
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http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=121%2F2000&number2=&name=&text
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=121%2F2000&number2=&name=&text
http://aplikace.msmt.cz/PDF/MRZVManualautorskepravozverejneno.pdf
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Název materiálu: Metodický pokyn 2 k tvorbě 
interaktivních výukových materiálů 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk 

 
Tento metodický materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky  

a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá 
autorskému zákonu. 
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