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Schopnost poznávat je vždy mnohem důležitější než momentální znalosti 

 

Úvodní citát patří mezi základní principy konektivismu – poměrně nové vzdělávací teorie, která 

navazuje na konstruktivismus a behaviorální teorii. Konektivismus se snaží posunout definici 

a postupy učení tak, aby se daly aplikovat na generaci dnešních dětí, překračuje individuální 

přístup a vidí vzdělávání jako vlastnost sítě. S jeho tvůrci kanadskými výzkumníky  

G. Siemensem a S. Downesem nemusíme ve všem souhlasit, ale jako učitelé, kteří se v oblasti 

nových technologií pracně snaží ne předehnat, ale průběžně „dohánět“ své žáky, ji vůbec 

nemůžeme ignorovat. 

Pomůže nám totiž pochopit, jakým způsobem fungují dnešní děti, které nejsou schopny  

se soustředit na jednu věc déle než několik minut a jejichž přirozeně preferovaný formát  

je videoklip s rychlým střihem. Ale proč je vlastně chceme pochopit? Proč jim prostě 

nevysvětlíme, co všechno dělají špatně? Protože na to už je, vážení, pozdě. A především proto, 

že jejich svět, jakkoliv odlišný od našeho, jsme my sami pomáhali vytvářet.  

Naštěstí občas stačí se na tyto děti podívat objektivním pohledem a uvidíme, že jejich 

neschopnost se dlouho soustředit je vynahrazena úžasnou schopností multitaskingu – umí 

dělat tolik věcí najednou a je jen na nás – učitelích a rodičích – jestli se nám podaří tuto jejich 

dovednost využít a nasměrovat je ke smysluplným činnostem, dodat jim kvalitní obsah.  

Děti dnes také zcela přirozeně využívají při každodenních činnostech multimédia a webquest 

je pro ně běžný postup při shánění informací, které je opravdu zajímají. Využijme tedy toho  

a zadávejme jim úkoly, při kterých se touto svou superschopností mohou blýsknout.  

Jejich „prosíťování“ s okolím vede k obrovskému rozvoji spolupráce – spolupráce krátkodobé 

a cílené, třeba na projektech pro školu, na přípravě narozeninového dárku nebo nového vlogu 

na jejich Youtube kanál. Ochota a schopnost mladých lidí spolupracovat nám dává v dnešním 

staronovém kontextu studených válek naději, kterou si musíme pěstovat. Je jenom na nás, 

abychom dětem ukázali rozdíl mezi právem zatracovaným opisováním a využitím informací 

k vytvoření něčeho nového. 

Ostatně dobře víme, že už dávno nemá smysl „syslit“ si to své. Sdílené vědění maximálně 

násobí možnosti rozvoje a tvorby, jak posledních pár let dokazují všichni tvůrci a autoři 

fungující pod vlajkou Creative Commons. Dnes si pod pojmem „vzdělaný člověk“ 

nepředstavíme profesora nebo inženýra s encyklopedickými znalostmi – vždyť encyklopedií  

je na intenernetu milion, ale člověka, který umí pracovat s informacemi a komunikovat s lidmi. 

 



 

 

 

Abychom mohli z dnešních dětí v dnešním digitálním světě vychovat vzdělané a dobré lidi, 

musíme podporovat jejich silné stránky a využívat postupy jim blízké. Stále platné učení hrou 

tak nabývá nových významů a jeho příprava představuje opravdovou „čelindž“.   

A tak, jak mnozí z vás už dávno pochopili, je titulek tohoto textu platný především pro nás, 

učitele. Ale nebojte, jsme v tom společně. Tato příručka vám pomůže při přípravě hodiny 

s využitím tabletů, které se naštěstí začínají stávat běžnou součástí vybavení základních škol  

a splňují Komenského požadavek na školu hrou i potřeby dětí ohledně využití moderních 

technologií při výuce. Práce s nimi může být jak efektivní tak zábavná – i pro učitele.  

 

                                                                Mgr. Michaela Bělohlavá, vedoucí projektu Média do škol 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRÁCE S TABLETEM 
 

Při nákupu nového tabletu nebo při uvedení tabletu do továrního nastavení je vždy nutné nejdříve 

zadat svůj profil google, na kterém tablet s operačním systémem Android funguje. Dá se pracovat i bez 

toho, ale nedokážete tak stáhnout žádnou aplikaci z klasických internetových obchodů (ani ty, které 

jsou zdarma). 

Pokud google účet nemáte, doporučuji si ho předem vytvořit na počítači, je to snazší a rychlejší než  

v tabletu. Ideálně přímo na stránce www.google.cz.  

 

1. Zapnutí 
Tablet zapneme dlouhým stisknutím tlačítka na horní hraně vpravo. Tablet zavibruje a poté se přibližně 

1 minutu spouští. 

 

2. Nastavení jazyka 
Po spuštění se objeví obrazovka, ve které nastavíte jazyk, který chcete na tabletu používat. Posunutím 

si zvolte vybraný jazyk a klikněte na Spustit (v případě češtiny).  

 

 

 

 

3. Přihlášení k Wi-Fi 
Přihlášení k Wi-Fi internetu není nutné, ovšem při prvním spuštění ho doporučuji. Bez internetu  

se stejně nedostanete k žádným aplikacím. Síť, ke které se chcete připojit, zvolíte klepnutím přímo  

na ni. Objeví se vám tabulka, v ní zadáte heslo sítě a klepnete na Připojit. 

 

 

 

 

http://www.google.cz/


 

 

4. Přihlášení k účtu Google 
V další obrazovce budete dotázáni, zda máte účet Google. Jak jsem  

se výše zmínil, doporučuji jej mít předem připraven. V tom případě 

klepněte na Ano a vyplňte v tabulce jméno a heslo. 

Pokud ale účet Google nemáte, je možné ho vytvořit, a to klepnutím  

na Ne.  

Po vyplnění údajů vždy klepněte na šipku doprava, která je nad 

zobrazovanou klávesnicí. Tablet vás bude dále informovat o procesu 

připojování.  

 

5. Zálohování a obnovení dat 
Dále se vás tablet dotáže, zda chcete obnovit data z vašeho účtu Google 

(v případě, že už jej nějakou dobu používáte v jiném zařízení a máte 

v něm nějaká data uložena) a zároveň data z vašeho tabletu do Google 

vždy zálohovat. Doporučuju u obou nastavení zvolit zaškrtnutí, tak jak  

je přednastaveno. Nikdy nevíte, kdy budete muset z nějakého důvodu 

tablet uvést do továrního nastavení a takto si zachráníte spoustu dat.  

Navíc tato nastavení můžete kdykoli v menu tabletu změnit. 

Pro potvrzení klepněte na šipku vpravo dole. 

 

6. Sledování polohy Google 
Dalším obdobným nastavením, které můžete v průběhu používání 

libovolně měnit, je sledování vaši polohy. Je dobré mít jej zapnuté, opět 

jak je přednastaveno, protože vám to pomůže při využívání spousty 

aplikací, kde tablet snadno ihned určí vaši polohu. Jedná se např.  

o aplikace typů map, navigací, aplikací pro Geocaching apod. 

Pro potvrzení klepněte na šipku vpravo dole. 

 

 

7. Registrace produktu 
Jako další obrazovka vám vyskočí možnost registrace produktu u společnosti Acer. Toto nastavení není 

vůbec nutné a je možné jej přeskočit. Případné údaje k registraci najdete v balení u zakoupeného 

tabletu. 



 

 

Použití v režimech Online a Offline 
Nyní máte tablet úspěšně připraven k prvnímu použití a jste na úvodní obrazovce. 

Tablet lze používat i bez internetového připojení (v tzv. režimu Offline). V tomto režimu však můžete 

využívat jen aplikace, které tento režim podporují, tedy např. různé záznamy fotografií, videa, textu, 

dále většinu her a dalších aplikací, které mají své údaje uložené přímo v tabletu. 

Spoustu aplikací ale takto nevyužijete naplno, nebo je nevyužijete vůbec. Zde se jedná např. o mapy, 

navigace, síťové hry, jízdní řády apod. Pro úspěšné využití těchto aplikací je nutné být připojen přes 

Wi-Fi, tedy v tzv. režimu Online). 
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Poznámky 
 

Názvy jednotlivých aplikací někdy nejsou gramaticky správně česky, nejedná se však 
o překlik. Mnohé aplikace překládají názvy do češtiny slovo od slova, ne podle 
gramatiky. 
V závorce pod názvem aplikace je u některých uveden název, pod kterým se aplikace 
nainstaluje do tabletu. 



 

 

 
Stovky dalších aplikací jsou ke stažení např. na: 
 
https://play.google.com/store/apps/category/EDUCATION 
https://play.google.com/store/apps/category/BOOKS_AND_REFERENCE?hl=cs 
http://android-aplikace.cz/zdarma 
http://droiduj.cz/ 

Administrativa učitele 
 
Známkování  
Umožňuje vytvoření tříd a žáků, rozvrhu hodin, import a export známek, mnoho 
způsobů známkování (dle váhy známek atd.), náhodné vyvolání žáka… Aplikaci lze 
pomocí výstupů propojit s programem Bakaláři. Dalšími „částmi“ této aplikace jsou 
Škola a Rozpisy učiva. 
 
Škola 
Druhá část aplikace, slouží k zobrazení rozvrhu hodin. Rozvrh je velice variabilní, 
nabízí snadné možnosti úprav. 
 
Rozpisy učiva 
Třetí část aplikace nabízí možnost vložení učebních plánů. 
 
 
Rozvrhy hodin 
 
Timetable    
Školní rozvrh   
Škola – rozvrhy hodin 
Inteligentní rozvrh planner 
 
 
 
  

https://play.google.com/store/apps/category/EDUCATION
https://play.google.com/store/apps/category/BOOKS_AND_REFERENCE?hl=cs
http://android-aplikace.cz/zdarma
http://droiduj.cz/


 

 

Anglický jazyk  
 
Anglická slovíčka [PMQ]  
Skvělá aplikace pro menší děti. Obsahuje procvičování slovíček, a to v rámci výběru 
z obrázků. Přitom je dole indikován postup k úspěšnému cíli. Slovíčko je zobrazeno  
i s výslovností, aplikace jej navíc přečte a zároveň dítě vidí obrázek. Kromě 
procvičování obsahuje i např. pexeso a další zajímavosti. Dítě může testovat i to, zda 
dobře vyslovuje. Obsahuje spoustu kategorií – colours, numbers, animals, body, food, 
house atd… 
Ročník: 1. – 5. ročník 
 
Angličtina pokročilé zásoby 
(English cards) Aplikace, nebo spíše hra, sloužící k opakování slovní zásoby. Zobrazí 
se pokoj a vy musíte klikat na slovíčka, která slyšíte a zároveň vidíte napsána. Při 
správném zodpovězení 10 slovíček postoupíte do dalšího levelu – obrázku.  
Ročník: 4. – 5. ročník  
 
Učte se a hrát angličtina free 
(L’n’p english) Aplikace nabízí několik možností. Jednak výuku abecedy a slov 
z mnoha jednotlivých kategorií a jednak několik her k procvičování. 
Ročník: 1. – 5. ročník  
 
Dril – angličtina efektivně   
Aplikace založená na metodě opakování. Možnost přidávání vlastních slovíček, 
integrovaná výslovnost, jednoduché statistiky. Z množství oblastí (gramatika, slovíčka) 
si vyberete, které chcete „drilovat“, pak jen spustíte. 
Ročník: od 4. ročníku (dají se vybrat i základní slovíčka pro nižší ročník, avšak 
vzhledem k jejich množství je pak užitečnost omezena) 
 
Angličtina za měsíc free  
Učení pomocí obrázků – spojení slova s tím, co vidím. Zobrazí slovo a z několika 
obrázků vyberu to správné. Jedná se o zkušební verzi. 
Ročník: od 1. ročníku 
 
Anglictina – mobilni ucitel  
Aplikace pro výuku a opakování. Nabízí ucelený systém k učení a procvičování slovní 
zásoby, gramatiky, frází a nabízí i poslech. Program má zabudovánu funkci 
inteligentního opakování – pamatuje si chyby, které jste udělali. Funguje na principu 
systému používaném v ostravské společnosti Eddica. Obsahuje 1 lekci, další 4 lze 
stáhnout z Google Play zdarma. Ostatní jsou za poplatek. 
Ročník: od 4. ročníku 
 
Practise English grammar 
Aplikace k procvičování gramatiky. Jedná se výběr správného slova, nebo jeho tvaru, 
do předepsané věty. 
Ročník: 3. – 9. ročník  



 

 

 
Angličtina slovíčka – zdarma 
Aplikace slouží k procvičování a rozšiřování slovní zásoby… Postupně zobrazuje 
slovíčka ve všech možných tvarech, zároveň vyslovuje. Po kliknutí na slovo se zobrazí 
česky a vy jen vyberete, zda jej znáte výborně (a nechcete jej příště zobrazovat), nebo 
trochu (chcete ještě procvičit) a nebo vůbec. Je vhodná ke každodennímu 
procvičování, a to hlavně pro ty, co už anglicky dobře umí a chtějí se ještě zlepšovat. 
Ročník: 8. – 9. ročník  
 
Svět osmisměrky (Česky) 
(Svět skrytých slov) Aplikace, která nabízí mnoho různých osmisměrek v několika 
jazycích. Jde vybrat také kategorii slov, případně jejich kombinaci. Nevýhodou  
je „němost“ aplikace. Během vyhledávání slov měří čas, dá se tedy použít k různým 
hrám. 
Ročník: 3. – 7. ročník  
 
Anglicko-český offline slovník 
(DIC-o Anglicko-český) Klasický slovník, lze přepínat mezi jazyky.  
Ročník: 2. – 9. ročník  
 
Děti anglický slovník 
(English 4 Kids) Obsahuje několik kategorií slov – např. barvy, příroda, tělo atd. Učí  
se na základě poslechu a obrázku.  
Ročník: 1. – 5. ročník  
 
První slova (angličtina) 
Aplikace – hra – pro nejmenší děti. Verze zdarma nabízí procvičení abecedy a slov 
z oblasti „zelenina“. Děti z písmen složí správné slovo, které je jim poté vyhláskováno 
a přečteno jako celek.  
Ročník: 1. – 2. ročník  
 
Angličtina 50 řečí 
(English 50 languages) Aplikace nabízí zdarma 30 ze 100 lekcí, během kterých  
se naučíte slova, ale i vazby, které člověk skutečně potřebuje. Není potřeba znalost 
gramatiky. Obsahuje i procvičovací hry a kvízy. 
Ročník: 5. – 7. ročník  
 
Nepravidelná slovesa anglická 
(English irregular verbs) Jednoduchá aplikace k procvičování tří tvarů nepravidelných 
sloves. Nabízí možnost procvičení všech slov, nebo jen těch, ve kterých chybujete. 
Ročník: 7. – 9. ročník  
 
 
Další aplikace 
Učíme se anglicky s křížovkami 
Angličtina v křížovkách 



 

 

Speak english 
English grammar book 
Test your english 1 
Děti abc puzzle 
ZOO pro děti 
Obchodní angličtina 
Naučte se 1000 anglických slov 
Word Search 

  



 

 

Biologie 
 
Zvířecí zvuky  
Vhodné pro výuku malých dětí, podle zvuků se učí poznávat zvířata. Pod tímto názvem 
existuje několik aplikací, jsou velmi podobné. 
Ročník: 1. – 3. ročník  
 
Atlas denních motýlů ČR  
Obsahuje obrázky motýlů a velmi podrobné informace o nich. 
Ročník: 6. – 7. ročník  
 
Jméno toho psa    
(Name that dog) Určování jednotlivých ras psů podle obrázků. Jednak nabízí galerii 
k prohlížení, jednak hru k procvičování. „Nevýhodou“ je anglická mutace aplikace. 
Ročník: 6. – 7. ročník  
 
Atlas hub free 
Aplikace obsahuje četné informace o všech druzích hub (jedlé, jedovaté, léčivé, 
exotické), vč. fotografií. Zároveň obsahuje informace o tom, co dělat v případě otravy 
houbami. 
Ročník: 6. – 7. ročník  
 
Biologie – Morfologie rostlin 
(Plants) Aplikace slouží k výuce a procvičování morfologie květů – např. procvičování 
částí květu, jednotlivých květenství atd. „Nevýhodou“ je anglická mutace. Placená 
verze nabízí také kapitoly „List“ a „Plod“. 
Ročník: 6. – 7. ročník  
 
Anatomie člověka 
(Human body) Anglická aplikace, u které to však tak moc nevadí. Free verze nabízí 
procvičovací „hru“, ve které musíte správně umístit jednotlivé orgány z výběru  
do lidského těla. 
Ročník: 8. ročník 
 
  



 

 

Český jazyk a literatura 
 
Abeceda pro děti [PMQ]   
Obsahuje 9 her na procvičování písmen, ideálně pro děti 4-7 let. 
Ročník: 1. ročník 
 
Český jazyk testy 
Testová hra, formát obdobný známý „Milionář“ (včetně nápověd). Nabízí dvě kategorie 
– vyjmenovaná slova (zde se dá konkrétně vybrat souhláska) a bě/vě/mě… Při 
testování program rovnou známkuje – 1 chyba = půl stupně dolů. 
Ročník: 3. – 9. ročník 
 
Nauč se pravopis  
Ideální pro rychlé opakování pravopisu, obsahuje i jednoduché taháky! Lze testy 
nadefinovat podle oblastí, které chceme procvičit a vybrat počet otázek. Po odpovědi 
žák vidí i odůvodnění. Při přihlášení (Google+) zobrazuje i žebříčky jednotlivých 
„hráčů“. 
Ročník: 3. – 9. ročník  
 
Český jazyk – pravopis  
18 témat (10 zdarma), od základů po složitější gramatické jevy (i/y, s/z, ú/ů). U každé 
kategorie nabízí 3 možnosti volby – jak na to (výuka), procvičování a zkoušení na čas. 
Ročník: 3. – 9. ročník  
 
Bible 
Aplikace obsahuje kompletní text Bible, a to s možností rychlého vyhledávání, 
záložkování apod.  
Ročník: 6. – 9. ročník  
 
Poučky z českého pravopisu 
Aplikace nabízí prohlížení mezi mnoha poučkami z české gramatiky, které jsou 
přehledně seřazeny. Součástí jsou i vyjmenovaná slova. 
Ročník: 3. – 9. ročník  
 
Vyjmenovaná slova tahák 
Obsahuje seznam vyjmenovaných slov, u těch složitějších i vysvětlení pojmu. 
Ročník: 3. – 9. ročník 
 
 
Čtečky knih: 
Kindle 
Knihy zdarma 
Moje knihy 
 
 
 



 

 

Fyzika 
 
Tahák do fyziky    
Jednoduchá aplikace do fyziky, která obsahuje desítky témat, mezi kterými si zvolíte. 
V daných tématech nabízí vzorce, řeckou abecedu, předpony násobků a dílů aj., ale  
i matematické vzorečky, které se k výpočtům ve fyzice hodí.  
Ročník: 6. – 9. ročník  
 
Fyzika cheat sheets zdarma  
(Physics cheat sheets free) Aplikace, která poskytuje mnoho oblastí fyziky, ve kterých 
nalistujete vzorce, taháky, poučky aj. „Nevýhodou“ je anglická mutace této aplikace. 
Ročník: 6. – 9. ročník  
 
Fyzika ve škole    
(Physics at school) Aplikace obsahuje různé typy výukových animací na všechny 
možné fyzikální zákony a poučky.  
Ročník: 6. – 9. ročník  
 
Elektrotechnika 
(Electrical engineering) Jednoduchá „kalkulačka“ pro výpočty všemožných veličin 
v oblasti elektrotechniky. „Nevýhodou“ je anglická mutace, aplikace je však velmi 
intuitivní. 
Ročník: 8. – 9. ročník  
 
Vzorce vzorečky 
Aplikace pro matematiku i fyziku, obsahuje desítky vzorců z různých oblastí. Některé 
ze vzorců a veličin jsou uváděny i anglicky, což může pomoci při výuce v rámci 
mezipředmětových vazeb. 
Ročník: 6. – 9. ročník  
 
MF Výpočty Free 
Aplikace sloužící jako ideální pomocník do školních lavic, a to jak do fyziky, tak  
do matematiky. Slouží k výpočtům jednotlivých veličin, ale i např. výpočtům v oblasti 
stereometrie.  
Ročník: 6. – 9. ročník  
 
 
  



 

 

Geografie 
 
Státní vlajky [PMQ] 
Aplikace – hra, která slouží k výuce i procvičování státních vlajek světových států. 
Nabízí několik variant hry (výběr ze šesti, pexeso, vyslovení názvu atd.). 
Ročník: 6. – 9. ročník  
 
ISS detector  
Chcete pouhým okem zahlédnout vesmírnou stanici ISS? Aplikace zobrazuje přehled 
blížících se přeletů, radar, vhodnost počasí, oznamování přeletů, sdílení přes další 
aplikace. Je anglicky, ale velmi intuitivní. 
Ročník: 6. ročník 
 
Slepá mapa ČR 
Aplikace, která pomáhá k procvičování znalostí o ČR. Žáci během procvičování musí 
odhadovat polohu daného města v ČR, počet obyvatel měst, výšky hor apod. 
Ročník: 8. – 9. ročník 
 
Geokvíz 
Herní aplikace, která nabízí procvičování ve třech kategoriích – slepé mapy (obrysy 
států), státní vlajky a hlavní města. Je možné navolit jednotlivé světadíly, které chcete 
procvičovat.  
Ročník: 6. – 9. ročník   
 
Mapa světa 2013 zdarma   
(World map free) Politická mapa aktuálního světa (už i Jižní Súdán). Názvy států jsou 
anglicky, což je ideální pro mezipředmětové vazby. 
Ročník: 6. – 9. ročník  
 
Politická mapa (další)  
Aplikace sloužící k výuce a procvičování států a jejich hlavních měst. Lze stáhnout 
ještě další mapy, jako např. administrativní členění Ruska, USA atd… 
Ročník: 6. – 9. ročník  
 
Památky soutěž 
Aplikace sloužící jako procvičovací hra – zobrazuje fotografie památek z celého světa 
a žáci musí hádat, o které památky se jedná (výběr z možností). 
Ročník: 6. – 8. ročník  
 
C:geo     
Aplikace vytvořená pro geocaching. Přihlášením lze propojit s vaším účtem. Výhodou 
oproti klasické turistické GPS navigaci je možnost logování přímo v terénu. 
Ročník: 2. – 9. ročník  
 
Zeměpis  



 

 

(First Years: Geography) Aplikace – hra, při které si žáci opakují základní informace  
o Zemi a státech. „Nevýhodou“ je anglická mutace, otázky jsou však velmi jednoduše 
sestaveny. 
Ročník: 6. – 8. ročník  
 
 
 
Sky map 
(Google sky map) Aplikace společnosti Google, která zobrazuje noční oblohu. 
Nemusíte zadávat ani čas, ani umístění, tablet si při připojení k internetu vše najde 
sám. Poté stačí namířit na část oblohy, která vás zajímá, a vidíte její obraz i s popisy 
jednotlivých souhvězdí. 
Ročník: 6. ročník 
 
Moon 3D    
Aplikace zobrazující mapu Měsíce s fázemi v jednotlivých dnech. 
Ročník: 6. ročník  
 
Ústava České republiky 
Text ústavy ČR. 
Ročník: 8. – 9. ročník  
 
TOP100 Czech republic’s 
Aplikace, která popisuje anglicky hlavní a nejznámější památky České republiky. Jsou 
tak vhodnou pomůckou pro hodiny angličtiny i zeměpisu. 
Ročník: 8. – 9. ročník  
 
 
 
Další aplikace: 
World map 
Státní vlajky kvíz 
Doms země kapitál vlajky kvíz 
Mapy světa 
Vlajky světa kvíz logické hry 
Kompas – smart compass 
3D kompas 
Geography quiz – city puzzle   



 

 

Historie 
 
Paměť národa  
Podle vašeho aktuálního umístění rozpozná aplikace místa ve vašem okolí, kde  
se odehrály zajímavé události ve 20. století, hlavně v období okolo 2. sv. války. O nich 
vypravují přímo pamětníci. Vše je zobrazeno na aktuální mapě.  
Ročník: 9. ročník  
 
Druhá světová Air fighters  
(Fighters) Aplikace zobrazující bojová letadla 2. sv. války, a to vč. velmi podrobných 
informacích o nich. „Nevýhodou“ je anglická mutace, texty jsou ale velmi jednoduché. 
Ročník: 9. ročník  
 
Dějepis 6. ročník wiki 
Aplikace fungující na bázi wikipedie. Obsahuje odkazy v jednotlivých kategoriích 
pravěku a starověku, které obsahují spoustu informací a obrázků. 
Ročník: 6. ročník 
 
Řecká mytologie 
(Greek mythology) Aplikace obsahující relativně krátké kapitoly z řecké mytologie. 
Kapitoly jsou sice anglicky, ale např. na opakování v 9. ročníku se hodí i do anglického 
jazyka. 
Ročník: 6. ročník (náročné), 9. ročník (spíše AJ) 
 
  



 

 

Hudební výchova 
 
Hudební nástroje a zvuky 
(Music instruments) Výborná aplikace pro výuku jednotlivých druhů hudebních 
nástrojů. Děti vidí jednak obrázek nástroje, jednak slyší zvuk a vidí napsán anglický 
název nástroje, slouží tak i jako pomůcka pro mezipředmětové vazby. Aplikace 
obsahuje také jednoduchou hru pexeso, kde jsou opakovány názvy nástrojů. 
Ročník: 1. – 3. ročník  
 
¼ Dozvědět se číst noty 
(1/4 Solmizační slabiky) Aplikace sloužící k procvičování not. Dítě vidí notu na notové 
osnově a zároveň ji slyší. Z nabídky jen vybere, která je to nota. Lze nastavit několik 
obtížností. 
Ročník: 1. – 5. ročník  
 
Piano ucho školení zdarma  
(Piano ear training) Základní výuka hry na piano. 
Ročník: 2. – 9. ročník  
 
Naučte kytarové akordy 
Aplikace pomáhá v učení základních kytarových akordů. 
Ročník: 4. – 9. ročník  
 
Guitar riff     
Výuka základních melodií na kytaru. Mnohé další aplikace se stejným názvem jsou 
obdobné, některé „učí“ na elektrickou kytaru. 
Ročník: 4. – 9. ročník  
 
Nejlepší písně pro děti 
(Kids songs) Aplikace vhodná zároveň do anglického jazyka. Obsahuje několik 
základních písniček pro menší děti. Další se dají dostahovat. 
Ročník: 1. – 2. ročník  
 
  



 

 

Chemie 
 
Chemická tabulka  
Aplikace obsahuje základní i rozšiřující informace o jednotlivých prvcích periodické 
soustavy prvků. Prvky lze seřadit podle mnohých kritérií. 
Ročník: 8. – 9. ročník 
 
Periodická tabulka kviz   
Test na značky chemických prvků. Žáci musí navíc odpovídat co nejrychleji. Poté  
je možné porovnávat výsledky jednotlivých žáků. Obsahuje několik úrovní obtížnosti. 
Ročník: 8. ročník  
 
Periodická tabulka 
Aplikace zobrazující klasickou Mendělejevovu soustavu. Po kliknutí na prvek  
se zobrazí základní informace o jednotlivých prvcích, po dvojkliku se zobrazí 
podrobnější informace. 
Ročník: 8. – 9. ročník  
 
Chemické názvosloví 
Aplikace pomáhá při převádění názvů prvků nebo sloučenin na značku či vzorec  
a naopak.  
Ročník: 8. – 9. ročník 
 
  



 

 

Matematika 
 
Čísla a matematika pro děti [PMQ]  
(Učíme se počítat) Jednoduchá aplikace pro děti 3-7 let. Na jednoduchých příkladech 
se učí děti pomocí obrázků a animací porovnávat čísla do 20 a používat základní 
početní operace ve stejném oboru čísel. 
Ročník: 1. – 2. ročník  
 
Hry pro 2 – Matematika hry 
(Math duel: 2 players) Aplikace, která slouží jako duelová hra k procvičování počítání. 
Obrazovka je rozdělena na dvě části a žáci proti sobě soutěží. Ten, který odpoví 
rychleji správně, má bod. Lze zvolit ze 4 úrovní obtížnosti. 
Ročník: 1. – 9. ročník  
 
Matematika Bingo 
(Math bingo) Klasická hra bingo. Lze vybrat, kterou početní operaci chceme 
procvičovat a poté vybrat ze 3 možností obtížnosti. Čísla, která žáci vybírají, jsou 
zadávána pomocí příkladů. 
Ročník: 2. – 5. ročník  
 
Matematické vzroce  
Aplikace obsahuje známé a nejpoužívanější vzorce z nejrůznějších oborů matematiky, 
které jsou přehledně roztřízeny. 
Ročník: 6. – 9. ročník  
 
Math Cheat Sheets Free 
Aplikace nabízí velmi podrobný souhr všech používaných vzorců a vět, které 
v matematice žáci používají. Aplikace je sice anglicky, ale její využití je velmi intuitivní. 
Ročník: 6. – 9. ročník 
 
Matematické hádanky pro děti 
(Math puzzles for Toddlers) Aplikace procvičující základní početní operace na číslech 
do 100. Nabízí 3 úrovně obtížnosti. 
Ročník: 1. – 4. ročník 
 
Math formula odkaz   
Matematické vzorce seřazené do jednotlivých kategorií. „Nevýhodou“ je anglická 
mutace, lze ale využít pro lepší orientaci žáků v některých cizích pojmenováních 
jednotlivých obrazců, těles, nebo veličin, kterým jsou anglické názvy podobné. 
Ročník: 6. – 9. ročník  
 
Násobilka 
(2x1) Aplikace sloužící k procvičování násobilky. Nabízí 3 kategorie, a to výukové 
tabulky násobilky, procvičování a zkouška. Aplikace sice není česky, je ale velice 
intuitivní a hodí se i pro menší žáky. 
Ročník: 2. – 5. ročník  



 

 

 
Matematický praxe 
Aplikace sloužící k procvičování malé násobilky. Uvádí příklad a nabízí 4 možnosti 
řešení. 
Ročník: 2. – 4. ročník  
 
 
1+1 matematika pro děti 
Tato aplikace nabízí výběr jednotlivých početních operací a také v rámci jakých čísel 
se pohybovat. Děti poté zábavnou formou volí správné odpovědi. 
Ročník: 1. – 3. ročník  
 
Duševní matematika. Násobení. 
(Math: Multiplication table) Aplikace sloužící k procvičování násobení, několik 
úvodních lekcí je zdarma. Procvičování je na čas, je obdobné jako známá hra tetris. 
Ročník: 2. – 4. ročník  
 
MF Výpočty Free 
Aplikace sloužící jako ideální pomocník do školních lavic, a to jak do fyziky, tak  
do matematiky. Slouží k výpočtům jednotlivých veličin, ale i např. výpočtům v oblasti 
stereometrie.  
Ročník: 6. – 9. ročník  
 
Vzorce vzorečky 
Aplikace pro matematiku i fyziku, obsahuje desítky vzorců z různých oblastí. Některé 
ze vzorců a veličin jsou uváděny i anglicky, což může pomoci při výuce v rámci 
mezipředmětových vazeb. 
Ročník: 6. – 9. ročník  
 
 
 
Vědecké kalkulačky 
 
Graphing Calculator by Mathlab  
Výborná vědecká kalkulačka, která nabízí kromě běžných výpočtů také tři prostředí 
pro výpočty zároveň, dále zobrazuje také grafy jednotlivých výpočtů a další funkce 
potřebné při výpočtech. 
Ročník: 8. – 9. ročník  
 
Vědecká kalkulačka 
Možnosti vědeckého zobrazení výpočtů. 
Ročník: 6. – 9. ročník  
 
RealCalc Scientific Calculator 
Klasická vědecká kalkulačka s mnoha funkcemi. 
Ročník: 6. – 9. ročník  



 

 

 
 
Další aplikace 
 
Matematika trénink pro děti 
Matematika hry pro děti 
Matematika příklady 
Matematika taháky zdarma 
Sčítání a odčítání pro děti. 
Matematika PRO pro děti 
  



 

 

Německý jazyk 
 
Dril – němčina efektivně 
Aplikace založená na metodě opakování. Možnost přidávání vlastních slovíček, 
integrovaná výslovnost, jednoduché statistiky. Z množství oblastí (gramatika, slovíčka) 
si vyberete, které chcete „drilovat“, pak jen spustíte. 
Ročník: 7. - 9. ročník 
 
Výuka němčiny – slovíčka 
(Němčina slovíčka) Aplikace sloužící k procvičování německé slovní zásoby. Nabízí 
výběr z několika lekcí. Slovo je zobrazeno k překladu a žák vybírá ze 3 možností.  
U sloves jsou uváděny i tvary minulého času. 
Ročník: 5. – 9. ročník  
 
Výuka němčiny – konverzace 
(Němčina konverzace) Aplikace napomáhá k procvičování slovních obratů 
v základních oblastech života. Správný tvar věty žáci vybírají ze 3 možností. 
Ročník: 6. – 9. ročník  
 
Animals in German 
Aplikace k procvičování slovíček z kategorie „zvířata“. K napsanému slovu žáci vybírají 
správný obrázek. 
Ročník: 1. – 5. ročník 
 
Německá gramatika 
(Grammar German) Aplikace k procvičení německé gramatiky, převážně na časování 
sloves. Do věty žáci doplňují slovo z nabídky ve správném tvaru. 
Ročník: 6. – 9. ročník  
 
Výuka němčiny 
(Learn German Free) Aplikace sloužící k výuce a procvičování německé slovní zásoby. 
Výuka probíhá na bázi propojování slova a obrázku. Stejné lekce je pak možné 
procvičit v další sekci aplikace. 
Ročník: 5. – 9. ročník  
 
Německá slovíčka [PMQ] 
Skvělá aplikace pro menší děti. Obsahuje procvičování slovíček, a to v rámci výběru 
z obrázků. Přitom je dole indikován postup k úspěšnému cíli. Slovíčko je zobrazeno  
i s výslovností, aplikace jej navíc přečte a zároveň dítě vidí obrázek. Kromě 
procvičování obsahuje i např. pexeso a další zajímavosti. Dítě může testovat i to, zda 
dobře vyslovuje. Obsahuje spoustu kategorií – barvy, čísla, zvířata, lidské tělo atd.  
Ročník: 1. – 5. ročník 
 
Učte se a hrát. Německy free. 
(L’n’p German) Aplikace nabízí několik možností. Jednak výuku abecedy a slov 
z mnoha jednotlivých kategorií a jednak několik her k procvičování. 



 

 

Ročník: 1. – 5. ročník 
 
 
Další aplikace 
 
Němčina za měsíc free   
Němčina – mobilní učitel   
Testy němčiny (Demo) 
Poučení z němčiny (Deutsch) 

 

Ruský jazyk 
 
Pohádky a pohádkové knihy 
(Skazki i knižki) Aplikace obsahuje základní dětské pohádky, doprovázené animacemi. 
Jednotlivé pohádky, které jsou zdarma dostupné, je nutné stáhnout. Je to ale otázka 
pár vteřin. 
Ročník: 3. – 5. ročník (animace sice pro menší děti, ale tam se asi ruština zatím neučí) 
 
Abeceda a počítání rusky 
(Magic Waterfall) Aplikace k procvičování a učení, vhodná i pro nejmenší děti. 
V aplikaci je možné se učit, procvičovat, testovat…  
Ročník: 1. – 5. ročník  
 
 
Další aplikace 
 
Ruské lekce     
Ruská abeceda pro děti 
 
 

Italský jazyk 
 
Italština za měsíc free   
Učení pomocí obrázků – spojení slova s tím, co vidím. Zobrazí slovo a z několika 
obrázků vyberu to správné. Jedná se o zkušební verzi. 
Ročník: od 1. Ročníku 
 
Italština – Mobilní učitel 
(Mobilni ucitel) Aplikace pro výuku a opakování. Nabízí ucelený systém k učení  
a procvičování slovní zásoby, gramatiky, frází a nabízí i poslech. Program má 



 

 

zabudovánu funkci inteligentního opakování – pamatuje si chyby, které jste udělali. 
Funguje na principu systému používaném v ostravské společnosti Eddica. Obsahuje 
1 lekci, další 4 lze stáhnout z Google Play zdarma. Ostatní jsou za poplatek. 
Ročník: od 4. ročníku 
 
 
Další aplikace 
  
Naučte se italsky    
Výuka italštiny 
 
  



 

 

Pracovní činnosti 
 
How to make paper airplanes  
Chcete s  dětmi vyrábět papírové vlaštovky? Tato aplikace je přímo pro ně. Je sice 
anglicky, ale to u primárně obrázkových návodů vůbec nevadí.  
Ročník: 1. – 5. ročník  
 
How to make origami 
Aplikace, která vám v základní verzi zdarma nabízí 7 návodů na skládání výrobků 
origami. Lze poté dokoupit i další návody. V několika krocích je pomocí animací 
zobrazeno, jak skládat. K animaci jsou doplněny navíc i jednoduché pokyny, které 
mohou sloužit i jako procvičování angličtiny. 
Ročník: 3. – 7. ročník  
 
Pottery 
Zahrejte si na hrnčíře a vytvořte na kruhu jakékoli nádobí. To pak vypálíte a můžete 
v aukci prodat. 
Ročník: 2. – 5. ročník  
  
Origami návod free   
Obsahuje jednoduché návody na skládání origami. 
Ročník: 3. – 7. ročník  
 
 
Další aplikace – origami 
Těchto aplikací jsou desítky, stačí při vyhledávání zadat „Origami“ nebo „How to make“ 
 

  



 

 

Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda 
 
Hodiny hry pro děti   
(Clock games for kids) Hry na poznávání ručičkových hodin. Aplikace děti naučí 
rozpoznávat analogový ciferník a říct, kolik je hodin.  
Ročník: 1. – 3. ročník  
 
Ovoce a zeleniny pro děti  
(Kids fruits) Pomáhá dětem poznávat jednotlivé druhy ovoce a zeleniny, obsahuje  
i obrázky řezů jednotlivými druhy.  
Ročník: 1. – 2. ročník  
 
Ovoce a zelenina 
(Learn fruits and vegetable) Pomáhá dětem poznávat jednotlivé druhy ovoce  
a zeleniny. Aplikace je anglicky, takže lze dobře využít i při výuce angličtiny. Lze 
procvičovat i výslovnost.  
Ročník: 1. – 3. ročník  
 
How to tie knots 3D 
(How to make origami) Aplikace, která v několika krocích pomocí obrázků, pomáhá 
uvázat jednotlivé druhy uzlů. 
Ročník: 4. – 5. ročník   
 
Kompas – smart compass 
Aplikace sloužící jako běžný kompas či buzola. 
Ročník: 4. – 5. ročník  
 
Šifrovací pomůcky Absolutno 
Aplikace sloužící k šifrování a dešifrování mnoha druhů kódů, a to např. morseova 
abeceda, vlajková abeceda, polské tabulky atd.  
Ročník: 4. – 5. ročník  
 
Výukové kartičky [PMQ] 
Free verze aplikace nabízí 6 kategorií výukových karet pro nejmenší žáky. Lze vybrat 
jednu ze 4 možností, a to buď výuku, procvičování, pexeso, nebo procvičování 
s mluvením. 
Ročník: 1. – 2. ročník 
 
České peníze 
Aplikace zobrazující česká platidla – mince i bankovky. Podrobně je popisuje, stejně 
jako ukazuje různé bezpečnostní prvky. 
Ročník: 2. – 5. ročník 
 
  



 

 

Tělesná výchova, sport 
 

C:geo  
Aplikace pro geocaching. 
Ročník: 2. – 9. ročník  
 
Chůze tracker  
V okolí určí pomyslnou bombu, kterou je třeba zneškodnit. Poté udává tabulky  
a statistiky chůze/běhu/joggingu… 
Ročník: 1. – 9. ročník  
 
Sports board   
Tabulky na zakreslování strategie hry různých sportů.  
Ročník: 3. – 9. ročník  
 
Zapádluj!  
Monitoruje toky českých řek, upozorňuje na zajímavá místa v okolí, naviguje… 
Ročník: 8. – 9. ročník  
 
Olympijské hry 
Aplikace ke všem olympiádám, minulým i budoucím. Obsahují informace o sportech, 
zápasech atd. „Nevýhodou“ je anglická mutace. 
Ročník: 6. – 9. ročník  
 
 
Další aplikace 
 
Nejlepší cviky na svaly 
Denní břišní cvičení 
Stopky 
 
  



 

 

Výtvarná výchova 
 
Aplikace – Jak kreslit… 
K dispozici jsou také desítky aplikací na bázi „Jak kreslit…“. Všechny pomocí obrázků 
učí děti, jak postupovat při kresbě různých předmětů, zvířat, celebrit, dopravních 
prostředků apod. K vyhledání jen napište „Jak kreslit“ a uvidíte, co vše je vám 
nabídnuto…  
 

- Jak kreslit: tanks 
- How to draw eyes 
- How to draw hands 
- Jak kreslit: celebrity 
- Jak kreslit: Zpěváci 
- Jak kreslit: slavných herců 
- Jak kreslit – výtvarné výchově 
- Jak kreslit: Super auta 
- Jak kreslit: zvířata 
- Jak kreslit: zbraně 
- Jak krestlit: karikatury 
- Jak kreslit hokej loga 
- Jak kreslit fotbal logos 
- Jak malovat 3D malování 
- Naučte se kreslit 

 
Aplikace – Omalovánky 
Mezi aplikacemi se nachází i mnoho omalovánek, mezi nejznámější patří: 

 
- Omalovánky pro děti cars  
- Děti obrazy omalovánky 
- Děti malování prsty art hra  
- Zvířata omalovánky pro děti 
- Dinosauři omalovánky 

 
Art academy 
Aplikace vhodná pro výuku základů výtvarného umění či dějin výtvarné kultury. 
Obsahuje obrazovou formou informace o mnoha autorech světové historie, jejich 
obrazech a nejznámějších galeriích a muzeích světa. 
Ročník: 8. – 9. ročník  
 
Magic art 
Aplikace, která slouží k vytváření různých abstraktních obrazců, typu ohňostroje. 
Ročník: 3. – 5. ročník  
 
 
 



 

 

FOTOGRAFUJEME TABLETEM 

 

 

Pomocí tabletu sice neuděláme tak kvalitní fotky jako dobrou zrcadlovkou, ale chceme-li něco 

rychle nafotit a nemáme foťák po ruce, určitě nás tablet zachrání. V tomto krátkém návodu vám 

popíšu, jak tablet k focení využít. 

1. Spuštění aplikace fotoaparát 
- v Menu tabletu si najděme aplikaci „Fotoaparát“ a dotykem spustíme 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Základní obrazovka po 

spuštění fotoaparátu 
- obrazovka obsahuje v dolní části (při otočení tabletu vpravo) 3 položky nabídky – Volba 

režimu, Spoušť a Možnosti fotoaparátu 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. Volba režimu 
- po stisku tlačítka volby režimu zobrazíme tři možnosti výběru – Fotoaparát, Kamera  

    a Panorama 

 

 

 

 

 

3.1 

Fotoaparát 
- běžné focení 

- fotíme stiskem prostředního tlačítka – spouště 

- chceme-li použít tzv. zoom, tedy přiblížení nebo oddálení, stačí se 2 prsty dotýkat obrazovky   

  a prsty přibližovat, nebo oddalovat od sebe (zobrazuje se velikost zoomu), poté jen pustíme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Kamera 
- fotoaparát lze využít i jako kameru 

- natáčení začneme dotykem spouště 

- dalším dotykem spouště natáčení zastavíme 

- během natáčení lze dotykem na obrazovku pořídit fotografii 

 

3.3 Panorama 
- fotoaparát namiřte na „začátek záběru“, stiskněte spoušť a začněte pohybovat tabletem    

   směrem doprava 

- je-li pohyb rychlý, tablet vás upozorní, fotka by nebyla kvalitní 

- v dolní části obrazovky vám ukazatel zobrazuje stav pohybu 

 

 

 

 

 

- dojdete-li na konec ukazatele, focení se automaticky ukončí a snímek se uloží 



 

 

4. Možnosti fotoaparátu 

- po stisku tlačítka Možnosti fotoaparátu se zobrazí 4 funkce – Nastavení, Vyvážení bílé barvy,  

  Expozice a Přepnutí kamery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Přepnutí kamery 
- opakovaným stiskem tlačítka přepínáme mezi přední a zadní kamerou tabletu 

 

4.2 Vyvážení bílé barvy 
- přepínáním volíme mezi možnostmi Automaticky, Denní světlo, Jasno, Zamračeno a Ostré  

   světlo 

 

 

 

 

 

 

 
 4.3 Expozice 
- umožnuje snížit a zvýšit expozici fotografie (v možnostech -1, 0, +1) 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4 Nastavení v režimu fotografie 
- po kliknutí se zobrazí nabídka pro úpravu Scénického režimu (Automaticky nebo Noc),  

   Úložiště a Velikosti fotografie (5 Mpx, 3 Mpx, 2 Mpx, 1 Mpx nebo VGA) 

 

 

 

 

 

 

4.5 Nastavení v režimu kamera 
- po kliknutí se zobrazí nabídka pro úpravu Časosběru, Kvality videa (HD 1080p, HD 720p, SD  

  480p) a Úložiště 

 

 

 

 

 

5. Zobrazení snímku 
- poté co snímek vyfotíte, uloží se a zmizí 

- chceme-li snímek zobrazit, stačí přejet prstem po obrazovce zprava doleva, tím vstoupíme  

  do galerie (opačným směrem se pak vrátíme k focení) 

- nacházíme-li se již mimo režim fotoaparátu, vyhledáme v Menu tabletu aplikaci Galerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Přenos snímku do PC 
- snímky z galerie můžeme jednoduše přesunout do PC nebo notebooku, což doporučuji  

   i z důvodu bezpečné archivace 

- propojíme tablet a PC kabelem (ten, který máme na nabíjení, jen oddělíme „zásuvkovou“   

   koncovku) 

- po načtení dojde buď k automatickému otevření, nebo najdeme tablet (A1-810) ve složce   

   Počítač (stejně jako třeba flash disk apod.) 

- otevřeme složku Interní úložiště / DCIM/ Camera – zde už najdete všechny pořízené fotografie 

 

7. PrintScreen aneb vyfocení obsahu obrazovky 
- při práci s tabletem, můžeme kdykoli „vyfotit“ obrazovku 

- provedeme to současným stiskem tlačítka Vypnutí tabletu (nahoře) a Snížení hlasitosti (dolní 

část tlačítka vpravo) na zhruba 2 vteřiny 

- tím se obrázek zobrazí na obrazovce, zároveň se uloží do galerie do složky Snímky obrazovky 

- chceme-li tyto obrázky přesunout do PC, postupujeme obdobně jako při běžných fotografiích, 

jen hledáme ve složce Interní úložiště / Pictures / Screenshots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

VYUŽITÍ TABLETU PŘI TVORBĚ NAUČNÉ STEZKY 

 

Hovoříme-li o tabletu, jedná se jednoznačně o všestranně využitelnou multimediální technologii, která 

nám pomáhá jak v běžném životě, tak i při různých pracovních povinnostech. 

V rámci projektu Média do škol probíhají mimo jiné projektové dny U nás. Jedním z nich je workshop 

nazvaný „Elektronická naučná stezka“. V tomto metodickém materiálu přibližuji, které z aplikací (volně 

dostupných na internetu) můžeme využít, pokud chceme tvořit tabuli naučné stezky. 

 

1. Prezentace vzorových tabulí 
Nemáme-li k dispozici učebnu s projektorem, je možné sdílet ukázkové fotografie nebo soubory  

na jednotlivé tablety dětí, se kterými pracujeme. Nejjednodušší je mít ukázky na internetovém uložišti 

(např. Disk google, One Drive apod.). Zde bude ale problém ve chvíli, kdy nebudeme mít dostupné Wi-

Fi připojení k internetu. Fotografie tedy můžeme stáhnout do tabletů buď předem v místě, kde  

je internet, nebo využít flash disk a kabel k propojení flash disku a tabletu. 

K otevření ukázek pak použijeme buď klasickou galerii (jsou-li uloženy jako fotografie 

– např. formát .jpg nebo .png), nebo aplikace pro prohlížení souborů vytvořených 

v programech MS Office.  

Jednou z nejvhodnějších je aplikace WPS Office (dříve známá jako KingSoft Office).  

Ta bez problémů otvírá formáty .doc, .xls, .ppt a často si poradí i se souborem .pdf. 

Pokud WPS Office soubor .pdf neotevře, můžeme použít např. aplikaci PDF Reader 

nebo mnoho dalších verzí (obdoba počítačového programu Adobe Acrobat Reader). 

 

2. Prezentace videí 
S videi je to v podstatě stejné, jak s fotografiemi nebo jinými ukázkovými soubory. Máme-li k dispozici 

internet, můžeme ve všech tabletech otevřít video online z internetu.  

Druhou možností je použití flash disku a natažení videa do tabletu přímo. K otevření 

pak použijeme buď přehrávač, který je v základních aplikacích tabletů (často 

implementovaný do galerie) nebo jiný program, který máme pro dané video ověřený. 

Bezproblémové bývá většinou použití aplikace VLC Video Player (nyní nově ve verzi VLC 

for Android beta).  

 



 

 

3. Vytváření textu, tabulek nebo prezentací 
K tvorbě textu, tabulek nebo prezentací, tedy souborů, pro které v počítačové verzi využíváme většinou 

balík MS Office (Word, Excel, PowerPoint).  

V tabletu můžeme využít několik programů. Podle mě je nejvhodnější již zmíněná aplikace WPS Office, 

která neslouží jen k prohlížení souborů vytvářených v PC, ale také k samotné tvorbě. Jedno je však jasné 

– vytváření takových souborů v tabletu je časově náročnější než např. na notebooku. Aplikace také 

nenabízí všechny funkce. K běžnému vytvoření textu a základním úpravám je však rozhodně 

dostačující. 

 

4. Kreslení obrázků 
Pokud chtějí děti na tabletu kreslit i obrázky (nebo to chceme my), řešení samozřejmě 

existuje. I mezi tabletovými aplikacemi existuje obdoba počítačového Malování.  

A název? Prostý: Kreslení. S počítačovou verzí je tato aplikace téměř totožná,  

na ovládání je ještě jednodušší. A věřte, že její použití bude děti bavit… 

 

5. Internet 
K prohlížení internetových stránek můžeme použít mnoho různých prohlížečů. 

V případě, že máme tablet přihlášený přímo na svůj účet google, je asi nejvhodnější 

použití internetového prohlížeče Google Chrome, který nám tak přímo umožní přístup 

k našim datům, která máme v účtu uložena na internetu. 

Kromě Chromu ale můžeme použít např. Internet Explorer, Operu nebo prohlížeč, který je součástí 

továrního nastavení tabletu. 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

Příloha 1  

Práce s tabletem I. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1 

 Práce s tabletem II. 

 

 

 
 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Příloha 2 

Tablet ve škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodický list – Workshop č. 1 
 

Partnerský subjekt:  ZŠ a MŠ Řepiště, p. o. 

Žáci:   4. – 5. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   17. 1. 2014 

 

 

1. hodina 

- představení projektu Média do škol 

- úvodní informace k tabletu 

- zjištění, jak děti tablet ovládají 

- základní ovládání tabletu – zapnutí/vypnutí, připojení k wi-fi internetu, stahování aplikací 

 

 

2. hodina 

- aplikace Math Duel 

- tato aplikace slouží k procvičování žáků při počítání s jednotlivými 

matematickými operacemi (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

- procvičování probíhá formou duelu mezi dvěma hráči (obrazovka 

rozdělena na dvě části, zrcadlově proti sobě), ten, který na zadaný příklad 

odpoví správně jako první, získává bod, při špatné odpovědi bod ztrácí 

- podle počtu žáků je možné hrát souboj celé třídy, např. v rámci tzv. 

pavouka 

- vhodný ročník: 1. ročník (obtížnost 1), 2. ročník (obtížnost 2), 3. ročník 

(obtížnost 3), 4. – 5. ročník (obtížnost 4) 

- možno představit také další aplikace, např. Matematika 2014, Math Bingo apod. 

 

- aplikace Practise English Gram. 1 

 - aplikace nabízí jednotlivé oblasti anglické gramatiky k procvičování 

- žák v zadané větě musí doplnit slovo(-a) ve správných tvarech, není zde 

nabídka, žák musí celé slovo vypsat na klávesnici, v nových verzích aplikace 

jsou ale již i otázky s možnostmi 

- nakonec je žákův výkon ohodnocen (v procentech uvedena úspěšnost), 

může si prohlédnout, kde udělal chyby a jaké měly být správné odpovědi 

- vhodný ročník: 3. – 9. ročník (pro 4. ročník lze využít např. oblasti „To be“ 

nebo „Present continuous“, pro 5. ročník „Present simple“, „Present 

simple and continuous“ a „Have got“)  

- možno představit také další aplikace, např. Mobilní učitel 

 



 

 

3. hodina 

- aplikace How to make paper airplanes 

- aplikace poskytuje návody ke skládání papírových letadel (vlaštovek), žáci tak vyzkoušejí i jiný 

druh činnosti, procvičí také jemnou motoriku rukou 

- po spuštění si žák vybere, který z modelů chce z papíru 

poskládat, poté je krok po kroku naváděn ve skládání (vidí 

obrazový návod, který funguje pomocí pohyblivých 

animací) 

- kromě obrazových pokynů jsou zde i jednoduché slovní 

pokyny v angličtině, dochází tak i k procvičování anglických 

frází 

 - vhodný ročník: 3. – 5. ročník  

 - možno představit další obdobné aplikace, např. How to make origami  

 

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 

- Jazyk a jazyková komunikace (Anglický jazyk) 

- Matematika a její aplikace (Matematika) 

- Člověk a svět práce (Pracovní činnosti) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodický list – Workshop č. 2 
 

Partnerský subjekt:  ZŠ a MŠ Řepiště, p. o. 

Žáci:   4. – 5. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   20. 1. 2014 

 

1. hodina 

- aplikace Školní sešit . cz 

 - tato aplikace slouží k zapisování a sdílení školních poznámek, a to jak 

učitele se žáky, tak třeba žáka s kamarády 

 - pro každý předmět si žák může vytvořit e-sešit, ve kterém vytvoří různé 

kapitoly a v nich jednotlivé vyučovací hodiny (ty se automaticky číslují a datují) 

- vyhledávání v zápiscích je jednoduché, lze přikládat fotografie nebo 

doplňovat hlasové poznámky, mezi další funkce patří přístup pomocí Facebooku, 

funkčnost offline a také přístup i přes internetové stránky 

- vhodný ročník: 2. – 9. ročník 

 

- aplikace Word search 

 - tato aplikace slouží k procvičování žáků v anglickém jazyce 

 - žáci v jim známé osmisměrce vyhledávají zadaná slova 

- slova, která jsou jim známá, která již probrali (dle vyučujícího) si společně 

opakují – procvičují správnou výslovnost a slova překládají do českého 

jazyka 

- v nastavení si žáci mohou vybrat z několika velikostí čtverců, a tedy 

několika úrovní obtížnosti 

 - vhodný ročník: 3. – 5. ročník 

 

2. hodina 

- aplikace Slovní druhy 

 - tato aplikace je hrou k procvičování slovních druhů 

- v 6 úrovních žáci určují 10 druhů slov v zobrazené větě, 

k otevření další úrovně musí žák splnit určitý limit správných 

odpovědí, na které má 6 minut (při vysoké chybovosti je hra 

ukončena automaticky dříve) 

- aplikace automaticky ukládá dosažené výsledky, je tedy poté 

možné porovnávání nebo klasifikování učitelem 

- vhodný ročník: 4. – 5. ročník  



 

 

3. hodina 

- aplikace How to draw Simpsons 

- tato výukově-zábavná aplikace je jednou z několika stovek mutací typu 

„Jak kreslit…“, ve kterých se žáci učí kreslit téměř libovolné druhy 

obrázků, ať už se jedná o auta, rostliny, portréty známých osobností, 

kreslené postavičky seriálů apod. 

- z nabídky si žák vybere obrázek, který chce nakreslit a po spuštění  

je krok po kroku naváděn k cíli 

- v této mutaci aplikace se žáci mohou naučit kreslit postavičky z jim 

velmi známého a oblíbeného seriálu Simpsonovi; právě tato patří mezi 

dětmi k nejoblíbenějším 

- vhodný ročník: 2. – 5. ročník 

- možno představit jiné obdobné aplikace, např. „Jak kreslit“, „Jak kreslit auta“ apod. 

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 

- Jazyk a jazyková komunikace (Anglický jazyk, Český jazyk) 

- Umění a kultura (Výtvarná výchova) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodický list – Workshop č. 3 
 

Partnerský subjekt:  ZŠ a MŠ Řepiště, p. o. 

Žáci:   2. – 3. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   24. 1. 2014 

 

 

1. hodina 

- představení projektu Média do škol 

- úvodní informace k tabletu 

- zjištění, jak děti tablet ovládají 

- základní ovládání tabletu – zapnutí/vypnutí, připojení k wi-fi internetu, stahování aplikací 

 

2. hodina 

- aplikace Math Bingo 

- tato aplikace je výborným způsobem, jak žáky podnítit k dobrovolnému 

procvičování matematiky, konkrétně příkladu na základní početní operace 

(sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

- po spuštění je nutno vybrat početní operaci, kterou chceme procvičovat 

a poté obtížnost (ze tří možných) 

- žák poté vypočítá příklad a správný výsledek označí v tabulce, kde  

se zároveň snaží získat tzv. bingo, tedy 5 správných odpovědí v řadě, 

sloupci nebo úhlopříčce 

- vhodný ročník: 1. – 5. ročník 

- možno představit další obdobné aplikace, např. „Bingo math free“ apod. 

 

- aplikace Český jazyk pravopis 

- tato výuková aplikace slouží k procvičování českého pravopisu,  

a to v několika tématech (např. vyjmenovaná slova, psaní i/y, měkké  

a tvrdé souhlásky, párové souhlásky, psaní s/z, psaní ú/ů apod. 

- každá lekce obsahuje teoretickou část, která vysvětluje učivo  

a upozorňuje na časté chyby, dále si může žák procvičit dané téma  

a nakonec se otestovat na čas 

- výsledky včetně chyb jsou ukládány a později lze procvičovat jen ta slova, 

ve kterých žák chyboval 

- doporučuji nejdříve procvičení, poté lze použít test na čas, v rámci 

různých možností soutěží 

 - vhodný ročník: 2. – 5. ročník  

 



 

 

3. hodina 

- aplikace How to make origami 

- aplikace poskytuje návody ke skládání papírových modelů origami, žáci 

tak vyzkoušejí i jiný druh činnosti, procvičí také jemnou motoriku rukou 

- po spuštění si žák vybere, který z modelů chce z papíru poskládat, poté  

je krok po kroku naváděn ve skládání (vidí obrazový návod, který funguje 

pomocí pohyblivých animací) 

- kromě obrazových pokynů jsou zde i jednoduché slovní pokyny 

v angličtině, dochází tak i k procvičování anglických frází 

 - vhodný ročník: 2. – 5. ročník  

- možno představit další obdobné aplikace, např. „How to make paper 

airplanes“ apod. 

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 

- Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk) 

- Matematika a její aplikace (Matematika) 

- Člověk a svět práce (Pracovní činnosti) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodický list – Workshop č. 4 
 

Partnerský subjekt:  ZŠ a MŠ Řepiště, p. o. 

Žáci:   2. – 3. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   27. 1. 2014 

 

 

1. hodina 

- aplikace Školní sešit . cz 

 - tato aplikace slouží k zapisování a sdílení školních poznámek, a to jak 

učitele se žáky, tak třeba žáka s kamarády 

 - pro každý předmět si žák může vytvořit e-sešit, ve kterém vytvoří různé 

kapitoly a v nich jednotlivé vyučovací hodiny (ty se automaticky číslují a datují) 

- vyhledávání v zápiscích je jednoduché, lze přikládat fotografie nebo 

doplňovat hlasové poznámky, mezi další funkce patří přístup pomocí Facebooku, 

funkčnost offline a také přístup i přes internetové stránky 

- vhodný ročník: 2. – 9. ročník 

 

- aplikace Math Duel 

- tato aplikace slouží k procvičování žáků při počítání s jednotlivými 

matematickými operacemi (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

- procvičování probíhá formou duelu mezi dvěma hráči (obrazovka 

rozdělena na dvě části, zrcadlově proti sobě), ten, který na zadaný příklad 

odpoví správně jako první, získává bod, při špatné odpovědi bod ztrácí 

- podle počtu žáků je možné hrát souboj celé třídy, např. v rámci tzv. 

pavouka 

- vhodný ročník: 1. ročník (obtížnost 1), 2. ročník (obtížnost 2), 3. ročník 

(obtížnost 3), 4. – 5. ročník (obtížnost 4) 

- možno představit také další aplikace, např. Matematika 2014, Math Bingo apod. 

 

  



 

 

2. hodina 

- aplikace How to draw Simpsons 

- tato výukově-zábavná aplikace je jednou z několika stovek mutací typu 

„Jak kreslit…“, ve kterých se žáci učí kreslit téměř libovolné druhy obrázků, 

ať už se jedná o auta, rostliny, portréty známých osobností, kreslené 

postavičky seriálů apod. 

- z nabídky si žák vybere obrázek, který chce nakreslit a po spuštění je krok 

po kroku naváděn k cíli 

- v této mutaci aplikace se žáci mohou naučit kreslit postavičky z jim velmi 

známého a oblíbeného seriálu Simpsonovi; právě tato patří mezi dětmi 

k nejoblíbenějším 

- vhodný ročník: 2. – 5. ročník 

- možno představit jiné obdobné aplikace, např. „Jak kreslit“, „Jak kreslit auta“ apod. 

 

- aplikace Pottery 

- tato aplikace je v podstatě simulátorem hrnčířského kruhu, je tak velice vhodná hlavně 

k procvičování jemné motoriky, důležité je totiž pečlivé a jemné ovládání prsty 

- po zapnutí se zobrazí „hrouda hlíny“ na hrnčířském kruhu, 

žák postupně vytvaruje výrobek, který poté vypálí, namaluje 

či jinak nazdobí a prodá v pomyslné aukci; za utržené peníze 

si pak nakupuje další barvy a vzory, po jejichž použití vydělává 

v aukcích více peněz 

- z osobní zkušenosti vím, že tato aplikace patří u dětí 

k nejoblíbenějším 

 - vhodný ročník: 1. – 5. ročník  

 

3. hodina 

- aplikace Anglická slovíčka 

- aplikace pomáhá naučit se více než 500 základních anglických slovíček velmi nenásilnou 

formou, je velice vhodná i pro nejmenší děti; slovíčka jsou namluvena 

rodilým mluvčím 

- žák si vybere kategorii, ve které se chce učit nebo procvičovat a vybere 

buď výuku, procvičování, pexeso nebo procvičování výslovnosti 

- během výuky vidí obrázek, vidí slovo napsáno a slyší jeho výslovnost; 

v kategorii procvičování musí ze šesti obrázků vybrat ten, který se vztahuje 

ke slovu, které vidí a zároveň i slyší; kategorie procvičování výslovností  

je vhodná spíše na domácí přípravu žáků – žák vidí obrázek, vysloví  

co nejpřesněji dané slovíčko, poté mu jej tablet přehraje a připojí 

výslovnost tak, jak by měla vypadat 

- výhodou je, že aplikace si pamatuje slovíčka, ve kterých žák chyboval a nabízí pak možnost 

procvičovat jen tato 



 

 

- vhodný ročník: 1. – 3. ročník  

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 

- Jazyk a jazyková komunikace (Anglický jazyk) 

- Matematika a její aplikace (Matematika) 

- Člověk a svět práce (Pracovní činnosti) 

- Umění a kultura (Výtvarná výchova) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodický list – Workshop č. 5 
 

Partnerský subjekt:  ZŠ a MŠ Řepiště, p. o. 

Žáci:   1. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   3. 2. 2014 

 

 

 

1. hodina 

- představení projektu Média do škol 

- úvodní informace k tabletu 

- zjištění, jak děti tablet ovládají 

- základní ovládání tabletu – zapnutí/vypnutí, otevření aplikací v tabletu 

 

- aplikace Math Duel 

- tato aplikace slouží k procvičování žáků při počítání s jednotlivými 

matematickými operacemi (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

- procvičování probíhá formou duelu mezi dvěma hráči (obrazovka 

rozdělena na dvě části, zrcadlově proti sobě), ten, který na zadaný 

příklad odpoví správně jako první, získává bod, při špatné odpovědi bod 

ztrácí 

- podle počtu žáků je možné hrát souboj celé třídy, např. v rámci tzv. 

pavouka 

- vhodný ročník: 1. ročník (obtížnost 1), 2. ročník (obtížnost 2), 3. ročník 

(obtížnost 3), 4. – 5. ročník (obtížnost 4) 

- možno představit také další aplikace, např. Matematika 2014, Math Bingo apod. 

 

 

  



 

 

2. hodina 

- aplikace Jak kreslit 

- tato výukově-zábavná aplikace je jednou z několika stovek mutací 

typu „Jak kreslit…“, ve kterých se žáci učí kreslit téměř libovolné druhy 

obrázků, ať už se jedná o auta, rostliny, portréty známých osobností, 

kreslené postavičky seriálů apod. 

- z nabídky si žák vybere obrázek, který chce nakreslit a po spuštění  

je krok po kroku naváděn k cíli 

- v této mutaci aplikace se žáci mohou naučit kreslit nejjednodušší 

obrázky a základní motivy oblíbených dětských seriálů 

- vhodný ročník: 1. – 2. ročník  

- možno představit jiné obdobné aplikace, např. „How to draw 

Simpsons“, „Jak kreslit auta“ apod. 

 

3. hodina 

- aplikace Anglická slovíčka 

- aplikace pomáhá naučit se více než 500 základních anglických slovíček velmi nenásilnou 

formou, je velice vhodná i pro nejmenší děti; slovíčka jsou namluvena 

rodilým mluvčím 

- žák si vybere kategorii, ve které se chce učit nebo procvičovat a vybere 

buď výuku, procvičování, pexeso nebo procvičování výslovnosti 

- během výuky vidí obrázek, vidí slovo napsáno a slyší jeho výslovnost; 

v kategorii procvičování musí ze šesti obrázků vybrat ten, který se vztahuje 

ke slovu, které vidí a zároveň i slyší; kategorie procvičování výslovností  

je vhodná spíše na domácí přípravu žáků – žák vidí obrázek, vysloví  

co nejpřesněji dané slovíčko, poté mu jej tablet přehraje a připojí 

výslovnost tak, jak by měla vypadat 

- výhodou je, že aplikace si pamatuje slovíčka, ve kterých žák chyboval a nabízí pak možnost 

procvičovat jen tato 

- vhodný ročník: 1. – 3. ročník  

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 



 

 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 

- Jazyk a jazyková komunikace (Anglický jazyk) 

- Matematika a její aplikace (Matematika) 

- Umění a kultura (Výtvarná výchova) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Metodický list – Workshop č. 6 
 

Partnerský subjekt:  Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště 

Žáci:   4. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   14. 2. 2014 

 

 

1. hodina 

- představení projektu Média do škol 

- úvodní informace k tabletu 

- zjištění, jak děti tablet ovládají 

- základní ovládání tabletu – zapnutí/vypnutí, připojení k wi-fi internetu, stahování aplikací 

 

2. hodina 

- aplikace Math Duel 

- tato aplikace slouží k procvičování žáků při počítání s jednotlivými 

matematickými operacemi (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

- procvičování probíhá formou duelu mezi dvěma hráči (obrazovka 

rozdělena na dvě části, zrcadlově proti sobě), ten, který na zadaný příklad 

odpoví správně jako první, získává bod, při špatné odpovědi bod ztrácí 

- podle počtu žáků je možné hrát souboj celé třídy, např. v rámci tzv. 

pavouka 

- vhodný ročník: 1. ročník (obtížnost 1), 2. ročník (obtížnost 2), 3. ročník 

(obtížnost 3), 4. – 5. ročník (obtížnost 4) 

- možno představit také další aplikace, např. Matematika 2014, Math Bingo apod. 

 

- aplikace Český jazyk pravopis 

- tato výuková aplikace slouží k procvičování českého pravopisu,  

a to v několika tématech (např. vyjmenovaná slova, psaní i/y, měkké  

a tvrdé souhlásky, párové souhlásky, psaní s/z, psaní ú/ů apod. 

- každá lekce obsahuje teoretickou část, která vysvětluje učivo  

a upozorňuje na časté chyby, dále si může žák procvičit dané téma  

a nakonec se otestovat na čas 

- výsledky včetně chyb jsou ukládány a později lze procvičovat jen ta slova, 

ve kterých žák chyboval 

- doporučuji nejdříve procvičení, poté lze použít test na čas, v rámci různých možností soutěží 



 

 

 - vhodný ročník: 2. – 5. ročník  

3. hodina 

- aplikace How to draw Simpsons 

- tato výukově-zábavná aplikace je jednou z několika stovek mutací typu 

„Jak kreslit…“, ve kterých se žáci učí kreslit téměř libovolné druhy 

obrázků, ať už se jedná o auta, rostliny, portréty známých osobností, 

kreslené postavičky seriálů apod. 

- z nabídky si žák vybere obrázek, který chce nakreslit a po spuštění  

je krok po kroku naváděn k cíli 

- v této mutaci aplikace se žáci mohou naučit kreslit postavičky z jim 

velmi známého a oblíbeného seriálu Simpsonovi; právě tato patří mezi 

dětmi k nejoblíbenějším 

- vhodný ročník: 2. – 5. ročník 

- možno představit jiné obdobné aplikace, např. „Jak kreslit“, „Jak kreslit auta“ apod. 

 

- aplikace Pottery 

- tato aplikace je v podstatě simulátorem hrnčířského kruhu, je tak velice vhodná hlavně 

k procvičování jemné motoriky, důležité je totiž pečlivé a jemné ovládání prsty 

- po zapnutí se zobrazí „hrouda hlíny“ na hrnčířském kruhu, 

žák postupně vytvaruje výrobek, který poté vypálí, namaluje 

či jinak nazdobí a prodá v pomyslné aukci; za utržené peníze 

si pak nakupuje další barvy a vzory, po jejichž použití vydělává 

v aukcích více peněz 

- z osobní zkušenosti vím, že tato aplikace patří u dětí 

k nejoblíbenějším 

 - vhodný ročník: 1. – 5. ročník  

 

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 



 

 

- Informační a komunikační technologie 

- Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk) 

- Matematika a její aplikace (Matematika) 

- Člověk a svět práce (Pracovní činnosti) 

- Umění a kultura (Výtvarná výchova) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodický list – Workshop č. 7 
 

Partnerský subjekt:  Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště 

Žáci:   5. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   14. 2. 2014 

 

 

1. hodina 

- představení projektu Média do škol 

- úvodní informace k tabletu 

- zjištění, jak děti tablet ovládají 

- základní ovládání tabletu – zapnutí/vypnutí, připojení k wi-fi internetu, stahování aplikací 

 

- aplikace Školní sešit . cz 

- tato aplikace slouží k zapisování a sdílení školních poznámek, a to jak 

učitele se žáky, tak třeba žáka s kamarády 

- pro každý předmět si žák může vytvořit e-sešit, ve kterém vytvoří různé 

kapitoly a v nich jednotlivé vyučovací hodiny (ty se automaticky číslují  

a datují) 

- vyhledávání v zápiscích je jednoduché, lze přikládat fotografie nebo 

doplňovat hlasové poznámky, mezi další funkce patří přístup pomocí 

Facebooku, funkčnost offline a také přístup i přes internetové stránky 

- vhodný ročník: 2. – 9. ročník 

 

2. hodina 

- aplikace Math Duel 

- tato aplikace slouží k procvičování žáků při počítání s jednotlivými 

matematickými operacemi (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

- procvičování probíhá formou duelu mezi dvěma hráči (obrazovka 

rozdělena na dvě části, zrcadlově proti sobě), ten, který na zadaný příklad 

odpoví správně jako první, získává bod, při špatné odpovědi bod ztrácí 

- podle počtu žáků je možné hrát souboj celé třídy, např. v rámci tzv. 

pavouka 

- vhodný ročník: 1. ročník (obtížnost 1), 2. ročník (obtížnost 2), 3. ročník 

(obtížnost 3), 4. – 5. ročník (obtížnost 4) 

- možno představit také další aplikace, např. Matematika 2014 apod. 

3. hodina 

- aplikace How to draw Simpsons 



 

 

- tato výukově-zábavná aplikace je jednou z několika stovek mutací typu 

„Jak kreslit…“, ve kterých se žáci učí kreslit téměř libovolné druhy 

obrázků, ať už se jedná o auta, rostliny, portréty známých osobností, 

kreslené postavičky seriálů apod. 

- z nabídky si žák vybere obrázek, který chce nakreslit a po spuštění  

je krok po kroku naváděn k cíli 

- v této mutaci aplikace se žáci mohou naučit kreslit postavičky z jim 

velmi známého a oblíbeného seriálu Simpsonovi; právě tato patří mezi 

dětmi k nejoblíbenějším 

- vhodný ročník: 2. – 5. ročník 

- možno představit jiné obdobné aplikace, např. „Jak kreslit“, „Jak kreslit auta“ apod. 

 

- aplikace Pottery 

- tato aplikace je v podstatě simulátorem hrnčířského kruhu, je tak velice vhodná hlavně 

k procvičování jemné motoriky, důležité je totiž pečlivé a jemné ovládání prsty 

- po zapnutí se zobrazí „hrouda hlíny“ na hrnčířském kruhu, 

žák postupně vytvaruje výrobek, který poté vypálí, namaluje 

či jinak nazdobí a prodá v pomyslné aukci; za utržené peníze 

si pak nakupuje další barvy a vzory, po jejichž použití vydělává 

v aukcích více peněz 

- z osobní zkušenosti vím, že tato aplikace patří u dětí 

k nejoblíbenějším 

 - vhodný ročník: 1. – 5. ročník  

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 

- Matematika a její aplikace (Matematika) 

- Člověk a svět práce (Pracovní činnosti) 

- Umění a kultura (Výtvarná výchova) 



 

 

Metodický list – Workshop č. 8 
 

Partnerský subjekt:  Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště 

Žáci:   4. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   21. 2. 2014 

 

 

1. hodina 

- aplikace Školní sešit . cz 

 - tato aplikace slouží k zapisování a sdílení školních poznámek, a to jak 

učitele se žáky, tak třeba žáka s kamarády 

 - pro každý předmět si žák může vytvořit e-sešit, ve kterém vytvoří různé 

kapitoly a v nich jednotlivé vyučovací hodiny (ty se automaticky číslují a datují) 

- vyhledávání v zápiscích je jednoduché, lze přikládat fotografie nebo 

doplňovat hlasové poznámky, mezi další funkce patří přístup pomocí Facebooku, 

funkčnost offline a také přístup i přes internetové stránky 

- vhodný ročník: 2. – 9. ročník 

 

- aplikace Math Bingo 

- tato aplikace je výborným způsobem, jak žáky podnítit k dobrovolnému 

procvičování matematiky, konkrétně příkladu na základní početní operace 

(sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

- po spuštění je nutno vybrat početní operaci, kterou chceme procvičovat 

a poté obtížnost (ze tří možných) 

- žák poté vypočítá příklad a správný výsledek označí v tabulce, kde  

se zároveň snaží získat tzv. bingo, tedy 5 správných odpovědí v řadě, 

sloupci nebo úhlopříčce 

- vhodný ročník: 1. – 5. ročník 

- možno představit další obdobné aplikace, např. „Bingo math free“ apod. 

 

2. hodina 

- aplikace How to make origami 

- aplikace poskytuje návody ke skládání papírových modelů origami, žáci 

tak vyzkoušejí i jiný druh činnosti, procvičí také jemnou motoriku rukou 

- po spuštění si žák vybere, který z modelů chce z papíru poskládat, poté  

je krok po kroku naváděn ve skládání (vidí obrazový návod, který funguje 

pomocí pohyblivých animací) 

- kromě obrazových pokynů jsou zde i jednoduché slovní pokyny 

v angličtině, dochází tak i k procvičování anglických frází 



 

 

 - vhodný ročník: 2. – 5. ročník  

- možno představit další obdobné aplikace, např. „How to make paper airplanes“ apod. 

3. hodina 

- aplikace Word search 

 - tato aplikace slouží k procvičování žáků v anglickém jazyce 

 - žáci v jim známé osmisměrce vyhledávají zadaná slova 

- slova, která jsou jim známá, která již probrali (dle vyučujícího) si společně 

opakují – procvičují správnou výslovnost a slova překládají do českého 

jazyka 

- v nastavení si žáci mohou vybrat z několika velikostí čtverců, a tedy 

několika úrovní obtížnosti 

 - vhodný ročník: 3. – 5. ročník 

 

- aplikace Practise English Gram. 1 

 - aplikace nabízí jednotlivé oblasti anglické gramatiky k procvičování 

- žák v zadané větě musí doplnit slovo(-a) ve správných tvarech, není zde 

nabídka, žák musí celé slovo vypsat na klávesnici, v nových verzích aplikace 

jsou ale již i otázky s možnostmi 

- nakonec je žákův výkon ohodnocen (v procentech uvedena úspěšnost), 

může si prohlédnout, kde udělal chyby a jaké měly být správné odpovědi 

- vhodný ročník: 3. – 9. ročník (pro 4. ročník lze využít např. oblasti „To be“ 

nebo „Present continuous“, pro 5. ročník „Present simple“, „Present 

simple and continuous“ a „Have got“)  

- možno představit také další aplikace, např. Mobilní učitel 

 

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 

 

 

 



 

 

Metodický list – Workshop č. 9 
 

Partnerský subjekt:  Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště 

Žáci:   5. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   21. 2. 2014 

 

1. hodina 

- aplikace Math Bingo 

- tato aplikace je výborným způsobem, jak žáky podnítit k dobrovolnému 

procvičování matematiky, konkrétně příkladu na základní početní operace 

(sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

- po spuštění je nutno vybrat početní operaci, kterou chceme procvičovat 

a poté obtížnost (ze tří možných) 

- žák poté vypočítá příklad a správný výsledek označí v tabulce, kde  

se zároveň snaží získat tzv. bingo, tedy 5 správných odpovědí v řadě, 

sloupci nebo úhlopříčce 

- vhodný ročník: 1. – 5. ročník 

- možno představit další obdobné aplikace, např. „Bingo math free“ apod. 

 

- aplikace Český jazyk pravopis 

- tato výuková aplikace slouží k procvičování českého pravopisu,  

a to v několika tématech (např. vyjmenovaná slova, psaní i/y, měkké  

a tvrdé souhlásky, párové souhlásky, psaní s/z, psaní ú/ů apod. 

- každá lekce obsahuje teoretickou část, která vysvětluje učivo  

a upozorňuje na časté chyby, dále si může žák procvičit dané téma  

a nakonec se otestovat na čas 

- výsledky včetně chyb jsou ukládány a později lze procvičovat jen ta slova, 

ve kterých žák chyboval 

- doporučuji nejdříve procvičení, poté lze použít test na čas, v rámci různých možností soutěží 

 - vhodný ročník: 2. – 5. ročník  

 

2. hodina 

- aplikace How to make origami 

- aplikace poskytuje návody ke skládání papírových modelů origami, žáci 

tak vyzkoušejí i jiný druh činnosti, procvičí také jemnou motoriku rukou 

- po spuštění si žák vybere, který z modelů chce z papíru poskládat, poté 

je krok po kroku naváděn ve skládání (vidí obrazový návod, který funguje 

pomocí pohyblivých animací) 



 

 

- kromě obrazových pokynů jsou zde i jednoduché slovní pokyny v angličtině, dochází tak  

i k procvičování anglických frází 

 - vhodný ročník: 2. – 5. ročník  

- možno představit další obdobné aplikace, např. „How to make paper airplanes“ apod. 

 

3. hodina 

- aplikace Word search 

 - tato aplikace slouží k procvičování žáků v anglickém jazyce 

 - žáci v jim známé osmisměrce vyhledávají zadaná slova 

- slova, která jsou jim známá, která již probrali (dle vyučujícího) si společně 

opakují – procvičují správnou výslovnost a slova překládají do českého 

jazyka 

- v nastavení si žáci mohou vybrat z několika velikostí čtverců, a tedy 

několika úrovní obtížnosti 

 - vhodný ročník: 3. – 5. ročník 

 

- aplikace Practise English Gram. 1 

 - aplikace nabízí jednotlivé oblasti anglické gramatiky k procvičování 

- žák v zadané větě musí doplnit slovo(-a) ve správných tvarech, není zde 

nabídka, žák musí celé slovo vypsat na klávesnici, v nových verzích aplikace 

jsou ale již i otázky s možnostmi 

- nakonec je žákův výkon ohodnocen (v procentech uvedena úspěšnost), 

může si prohlédnout, kde udělal chyby a jaké měly být správné odpovědi 

- vhodný ročník: 3. – 9. ročník (pro 4. ročník lze využít např. oblasti „To be“ 

nebo „Present continuous“, pro 5. ročník „Present simple“, „Present 

simple and continuous“ a „Have got“)  

- možno představit také další aplikace, např. Mobilní učitel 

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 

 

Začlenění do průřezových témat: 



 

 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 

- Matematika a její aplikace (Matematika) 

- Jazyk a jazyková komunikace (Anglický jazyk, Český jazyk) 

- Člověk a svět práce (Pracovní činnosti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodický list – Workshop č. 10 
 

Partnerský subjekt:  Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště 

Žáci:   3. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   3. 3. 2014 

 

1. hodina 

- představení projektu Média do škol 

- úvodní informace k tabletu 

- zjištění, jak děti tablet ovládají 

- základní ovládání tabletu – zapnutí/vypnutí, připojení k wi-fi internetu, stahování aplikací 

 

- aplikace Školní sešit . cz 

- tato aplikace slouží k zapisování a sdílení školních poznámek, a to jak 

učitele se žáky, tak třeba žáka s kamarády 

- pro každý předmět si žák může vytvořit e-sešit, ve kterém vytvoří různé 

kapitoly a v nich jednotlivé vyučovací hodiny (ty se automaticky číslují  

a datují) 

- vyhledávání v zápiscích je jednoduché, lze přikládat fotografie nebo 

doplňovat hlasové poznámky, mezi další funkce patří přístup pomocí 

Facebooku, funkčnost offline a také přístup i přes internetové stránky 

- vhodný ročník: 2. – 9. ročník 

 

- aplikace Math Duel 

- tato aplikace slouží k procvičování žáků při počítání s jednotlivými 

matematickými operacemi (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

- procvičování probíhá formou duelu mezi dvěma hráči (obrazovka 

rozdělena na dvě části, zrcadlově proti sobě), ten, který na zadaný příklad 

odpoví správně jako první, získává bod, při špatné odpovědi bod ztrácí 

- podle počtu žáků je možné hrát souboj celé třídy, např. v rámci tzv. 

pavouka 

- vhodný ročník: 1. ročník (obtížnost 1), 2. ročník (obtížnost 2), 3. ročník 

(obtížnost 3), 4. – 5. ročník (obtížnost 4) 

- možno představit také další aplikace, např. Matematika 2014 apod. 

 

2. hodina 

- aplikace How to draw Simpsons 



 

 

- tato výukově-zábavná aplikace je jednou z několika stovek mutací typu 

„Jak kreslit…“, ve kterých se žáci učí kreslit téměř libovolné druhy obrázků, 

ať už se jedná o auta, rostliny, portréty známých osobností, kreslené 

postavičky seriálů apod. 

- z nabídky si žák vybere obrázek, který chce nakreslit a po spuštění je krok 

po kroku naváděn k cíli 

- v této mutaci aplikace se žáci mohou naučit kreslit postavičky z jim velmi 

známého a oblíbeného seriálu Simpsonovi; právě tato patří mezi dětmi 

k nejoblíbenějším 

- vhodný ročník: 2. – 5. ročník 

 

- aplikace Jak kreslit 

- tato aplikace je další z několika stovek mutací typu „Jak kreslit…“ 

- z nabídky si žák vybere obrázek, který chce nakreslit a po spuštění je krok 

po kroku naváděn k cíli 

- v této mutaci aplikace se žáci mohou naučit kreslit nejjednodušší obrázky 

a základní motivy oblíbených dětských seriálů 

- vhodný ročník: 1. – 2. ročník  

 

3. hodina 

- aplikace Anglická slovíčka 

- aplikace pomáhá naučit se více než 500 základních anglických slovíček velmi nenásilnou 

formou, je velice vhodná i pro nejmenší děti; slovíčka jsou namluvena 

rodilým mluvčím 

- žák si vybere kategorii, ve které se chce učit nebo procvičovat a vybere 

buď výuku, procvičování, pexeso nebo procvičování výslovnosti 

- během výuky vidí obrázek, vidí slovo napsáno a slyší jeho výslovnost; 

v kategorii procvičování musí ze šesti obrázků vybrat ten, který se vztahuje 

ke slovu, které vidí a zároveň i slyší; kategorie procvičování výslovností  

je vhodná spíše na domácí přípravu žáků – žák vidí obrázek, vysloví  

co nejpřesněji dané slovíčko, poté mu jej tablet přehraje a připojí 

výslovnost tak, jak by měla vypadat 

- výhodou je, že aplikace si pamatuje slovíčka, ve kterých žák chyboval a nabízí pak možnost 

procvičovat jen tato 

- vhodný ročník: 1. – 3. ročník  

 

 

 

 

 



 

 

- aplikace Český jazyk pravopis 

- tato výuková aplikace slouží k procvičování českého pravopisu,  

a to v několika tématech (např. vyjmenovaná slova, psaní i/y, měkké  

a tvrdé souhlásky, párové souhlásky, psaní s/z, psaní ú/ů apod. 

- každá lekce obsahuje teoretickou část, která vysvětluje učivo  

a upozorňuje na časté chyby, dále si může žák procvičit dané téma  

a nakonec se otestovat na čas 

- výsledky včetně chyb jsou ukládány a později lze procvičovat jen ta slova, 

ve kterých žák chyboval 

- doporučuji nejdříve procvičení, poté lze použít test na čas, v rámci různých možností soutěží 

 - vhodný ročník: 2. – 5. ročník  

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 

- Matematika a její aplikace (Matematika) 

- Jazyk a jazyková komunikace (Anglický jazyk, Český jazyk) 

- Člověk a umění (Výtvarná výchova) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodický list – Workshop č. 11 
 

Partnerský subjekt:  Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště 

Žáci:   3. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   10. 3. 2014 

 

1. hodina 

- aplikace Math Bingo 

- tato aplikace je výborným způsobem, jak žáky podnítit k dobrovolnému 

procvičování matematiky, konkrétně příkladu na základní početní operace 

(sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

- po spuštění je nutno vybrat početní operaci, kterou chceme procvičovat 

a poté obtížnost (ze tří možných) 

- žák poté vypočítá příklad a správný výsledek označí v tabulce, kde  

se zároveň snaží získat tzv. bingo, tedy 5 správných odpovědí v řadě, 

sloupci nebo úhlopříčce 

- vhodný ročník: 1. – 5. ročník 

- možno představit další obdobné aplikace, např. „Bingo math free“ apod. 

 

- aplikace Dopravní značky 

- aplikace k výuce dopravních značek zábavnou formou (lze využít i pro 

dospělé) 

- obsahuje 360 dopravních značek, jejichž názvy jsou i namluveny v češtině, 

takže je mohou využít i děti, které mají problém se čtením 

 - lze zvolit mezi procvičováním, poznáváním (test) a pexeso 

 - vhodný ročník: 2. – 5. ročník  

 

2. hodina 

- aplikace Pottery 

- tato aplikace je v podstatě simulátorem hrnčířského 

kruhu, je tak velice vhodná hlavně k procvičování jemné 

motoriky, důležité je totiž pečlivé a jemné ovládání prsty 

- po zapnutí se zobrazí „hrouda hlíny“ na hrnčířském kruhu, 

žák postupně vytvaruje výrobek, který poté vypálí, 

namaluje či jinak nazdobí a prodá v pomyslné aukci;  

za utržené peníze si pak nakupuje další barvy a vzory, po jejichž použití vydělává v aukcích více 

peněz 

- z osobní zkušenosti vím, že tato aplikace patří u dětí k nejoblíbenějším 

 - vhodný ročník: 1. – 5. ročník  



 

 

 

- aplikace How to make paper airplanes 

- aplikace poskytuje návody ke skládání papírových letadel (vlaštovek), žáci tak vyzkoušejí i jiný 

druh činnosti, procvičí také jemnou motoriku rukou 

- po spuštění si žák vybere, který z modelů chce z papíru 

poskládat, poté je krok po kroku naváděn ve skládání (vidí 

obrazový návod, který funguje pomocí pohyblivých 

animací) 

- kromě obrazových pokynů jsou zde i jednoduché slovní 

pokyny v angličtině, dochází tak i k procvičování anglických 

frází 

 - vhodný ročník: 3. – 5. ročník  

 - možno představit další obdobné aplikace, např. How to make origami  

 

3. hodina 

- aplikace Word search 

 - tato aplikace slouží k procvičování žáků v anglickém jazyce 

 - žáci v jim známé osmisměrce vyhledávají zadaná slova 

- slova, která jsou jim známá, která již probrali (dle vyučujícího) si společně 

opakují – procvičují správnou výslovnost a slova překládají do českého 

jazyka 

- v nastavení si žáci mohou vybrat z několika velikostí čtverců, a tedy 

několika úrovní obtížnosti 

 - vhodný ročník: 3. – 5. ročník 

 

- aplikace Slovní druhy 

 - tato aplikace je hrou k procvičování slovních druhů 

- v 6 úrovních žáci určují 10 druhů slov v zobrazené větě, 

k otevření další úrovně musí žák splnit určitý limit správných 

odpovědí, na které má 6 minut (při vysoké chybovosti je hra 

ukončena automaticky dříve) 

- aplikace automaticky ukládá dosažené výsledky, je tedy poté 

možné porovnávání nebo klasifikování učitelem 

- vhodný ročník: 4. – 5. ročník  

 

  



 

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 

- Matematika a její aplikace (Matematika) 

- Jazyk a jazyková komunikace (Anglický jazyk, Český jazyk) 

- Člověk a svět práce (Pracovní činnosti) 

- Člověk a jeho svět (Prvouka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodický list – Workshop č. 12 
 

Partnerský subjekt:  ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy 

Žáci:   3. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   24. 3. 2014 

 

1. hodina 

- představení projektu Média do škol 

- úvodní informace k tabletu 

- zjištění, jak děti tablet ovládají 

- základní ovládání tabletu – zapnutí/vypnutí, připojení k wi-fi internetu, stahování aplikací 

 

- aplikace Školní sešit . cz 

- tato aplikace slouží k zapisování a sdílení školních poznámek, a to jak 

učitele se žáky, tak třeba žáka s kamarády 

- pro každý předmět si žák může vytvořit e-sešit, ve kterém vytvoří různé 

kapitoly a v nich jednotlivé vyučovací hodiny (ty se automaticky číslují  

a datují) 

- vyhledávání v zápiscích je jednoduché, lze přikládat fotografie nebo 

doplňovat hlasové poznámky, mezi další funkce patří přístup pomocí 

Facebooku, funkčnost offline a také přístup i přes internetové stránky 

- vhodný ročník: 2. – 9. ročník 

 

2. hodina 

- aplikace Math Duel 

- tato aplikace slouží k procvičování žáků při počítání s jednotlivými 

matematickými operacemi (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

- procvičování probíhá formou duelu mezi dvěma hráči (obrazovka 

rozdělena na dvě části, zrcadlově proti sobě), ten, který na zadaný příklad 

odpoví správně jako první, získává bod, při špatné odpovědi bod ztrácí 

- podle počtu žáků je možné hrát souboj celé třídy, např. v rámci tzv. 

pavouka 

- vhodný ročník: 1. ročník (obtížnost 1), 2. ročník (obtížnost 2), 3. ročník 

(obtížnost 3), 4. – 5. ročník (obtížnost 4) 

- možno představit také další aplikace, např. Matematika 2014 apod. 

 

 

 

 



 

 

- aplikace Český jazyk pravopis 

- tato výuková aplikace slouží k procvičování českého pravopisu, a to v několika tématech (např. 

vyjmenovaná slova, psaní i/y, měkké a tvrdé souhlásky, párové souhlásky, psaní s/z, psaní ú/ů 

apod. 

- každá lekce obsahuje teoretickou část, která vysvětluje učivo a upozorňuje 

na časté chyby, dále si může žák procvičit dané téma a nakonec se otestovat 

na čas 

- výsledky včetně chyb jsou ukládány a později lze procvičovat jen ta slova, 

ve kterých žák chyboval 

- doporučuji nejdříve procvičení, poté lze použít test na čas, v rámci různých 

možností soutěží 

 - vhodný ročník: 2. – 5. ročník  

 

3. hodina 

- aplikace How to draw Simpsons 

- tato výukově-zábavná aplikace je jednou z několika stovek mutací typu 

„Jak kreslit…“, ve kterých se žáci učí kreslit téměř libovolné druhy obrázků, 

ať už se jedná o auta, rostliny, portréty známých osobností, kreslené 

postavičky seriálů apod. 

- z nabídky si žák vybere obrázek, který chce nakreslit a po spuštění je krok 

po kroku naváděn k cíli 

- v této mutaci aplikace se žáci mohou naučit kreslit postavičky z jim velmi 

známého a oblíbeného seriálu Simpsonovi; právě tato patří mezi dětmi 

k nejoblíbenějším 

- vhodný ročník: 2. – 5. ročník 

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 

- Matematika a její aplikace (Matematika) 



 

 

- Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk) 

- Člověka umění (Výtvarná výchova) 

 



 

 

Metodický list – Workshop č. 13 

 

Partnerský subjekt:  ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy 

Žáci:   2. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   28. 3. 2014 

 

1. hodina 

- představení projektu Média do škol 

- úvodní informace k tabletu 

- zjištění, jak děti tablet ovládají 

- základní ovládání tabletu – zapnutí/vypnutí, připojení k wi-fi internetu, stahování aplikací 

 

2. hodina 

- aplikace Math Bingo 

- tato aplikace je výborným způsobem, jak žáky podnítit k dobrovolnému 

procvičování matematiky, konkrétně příkladu na základní početní operace 

(sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

- po spuštění je nutno vybrat početní operaci, kterou chceme procvičovat 

a poté obtížnost (ze tří možných) 

- žák poté vypočítá příklad a správný výsledek označí v tabulce, kde  

se zároveň snaží získat tzv. bingo, tedy 5 správných odpovědí v řadě, 

sloupci nebo úhlopříčce 

- vhodný ročník: 1. – 5. ročník 

- možno představit další obdobné aplikace, např. „Bingo math free“ apod. 

 

- aplikace Word search 

 - tato aplikace slouží k procvičování žáků v anglickém jazyce 

 - žáci v jim známé osmisměrce vyhledávají zadaná slova 

- slova, která jsou jim známá, která již probrali (dle vyučujícího) si společně 

opakují – procvičují správnou výslovnost a slova překládají do českého 

jazyka 

- v nastavení si žáci mohou vybrat z několika velikostí čtverců, a tedy 

několika úrovní obtížnosti 

 - vhodný ročník: 2. – 5. ročník 

 

  



 

 

3. hodina 

- aplikace How to draw Simpsons 

- tato výukově-zábavná aplikace je jednou z několika stovek mutací typu 

„Jak kreslit…“, ve kterých se žáci učí kreslit téměř libovolné druhy obrázků, 

ať už se jedná o auta, rostliny, portréty známých osobností, kreslené 

postavičky seriálů apod. 

- z nabídky si žák vybere obrázek, který chce nakreslit a po spuštění je krok 

po kroku naváděn k cíli 

- v této mutaci aplikace se žáci mohou naučit kreslit postavičky z jim velmi 

známého a oblíbeného seriálu Simpsonovi; právě tato patří mezi dětmi 

k nejoblíbenějším 

- vhodný ročník: 2. – 5. ročník 

- možno představit jiné obdobné aplikace, např. „Jak kreslit“, „Jak kreslit auta“ apod. 

 

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 

- Matematika a její aplikace (Matematika) 

- Jazyk a jazyková komunikace (Anglický jazyk) 

- Umění a kultura (Výtvarná výchova) 

 

 

 

  



 

 

Metodický list – Workshop č. 14 
 

Partnerský subjekt:  ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy 

Žáci:   3. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   24. 3. 2014 

 

1. hodina 

- aplikace Anglická slovíčka 

- aplikace pomáhá naučit se více než 500 základních anglických slovíček velmi nenásilnou 

formou, je velice vhodná i pro nejmenší děti; slovíčka jsou namluvena 

rodilým mluvčím 

- žák si vybere kategorii, ve které se chce učit nebo procvičovat a vybere 

buď výuku, procvičování, pexeso nebo procvičování výslovnosti 

- během výuky vidí obrázek, vidí slovo napsáno a slyší jeho výslovnost; 

v kategorii procvičování musí ze šesti obrázků vybrat ten, který se vztahuje 

ke slovu, které vidí a zároveň i slyší; kategorie procvičování výslovností  

je vhodná spíše na domácí přípravu žáků – žák vidí obrázek, vysloví  

co nejpřesněji dané slovíčko, poté mu jej tablet přehraje a připojí 

výslovnost tak, jak by měla vypadat 

- výhodou je, že aplikace si pamatuje slovíčka, ve kterých žák chyboval a nabízí pak možnost 

procvičovat jen tato 

- vhodný ročník: 1. – 3. ročník  

 

- aplikace Word search 

 - tato aplikace slouží k procvičování žáků v anglickém jazyce 

 - žáci v jim známé osmisměrce vyhledávají zadaná slova 

- slova, která jsou jim známá, která již probrali (dle vyučujícího) si společně 

opakují – procvičují správnou výslovnost a slova překládají do českého 

jazyka 

- v nastavení si žáci mohou vybrat z několika velikostí čtverců, a tedy 

několika úrovní obtížnosti 

 - vhodný ročník: 3. – 5. ročník 

 

2. hodina 

- aplikace Pottery 

- tato aplikace je v podstatě simulátorem hrnčířského kruhu, je tak velice vhodná hlavně 

k procvičování jemné motoriky, důležité je totiž pečlivé a jemné ovládání prsty 



 

 

- po zapnutí se zobrazí „hrouda hlíny“ na hrnčířském kruhu, 

žák postupně vytvaruje výrobek, který poté vypálí, 

namaluje či jinak nazdobí a prodá v pomyslné aukci;  

za utržené peníze si pak nakupuje další barvy a vzory,  

po jejichž použití vydělává v aukcích více peněz 

- z osobní zkušenosti vím, že tato aplikace patří u dětí 

k nejoblíbenějším 

 - vhodný ročník: 1. – 5. ročník  

 

- aplikace How to make paper airplanes 

- aplikace poskytuje návody ke skládání papírových letadel (vlaštovek), žáci tak vyzkoušejí i jiný 

druh činnosti, procvičí také jemnou motoriku rukou 

- po spuštění si žák vybere, který z modelů chce z papíru 

poskládat, poté je krok po kroku naváděn ve skládání (vidí 

obrazový návod, který funguje pomocí pohyblivých 

animací) 

- kromě obrazových pokynů jsou zde i jednoduché slovní 

pokyny v angličtině, dochází tak i k procvičování anglických 

frází 

 - vhodný ročník: 3. – 5. ročník  

 - možno představit další obdobné aplikace, např. How to make origami  

 

3. hodina 

- aplikace Math Bingo 

- tato aplikace je výborným způsobem, jak žáky podnítit k dobrovolnému 

procvičování matematiky, konkrétně příkladu na základní početní operace 

(sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

- po spuštění je nutno vybrat početní operaci, kterou chceme procvičovat 

a poté obtížnost (ze tří možných) 

- žák poté vypočítá příklad a správný výsledek označí v tabulce, kde  

se zároveň snaží získat tzv. bingo, tedy 5 správných odpovědí v řadě, 

sloupci nebo úhlopříčce 

- vhodný ročník: 1. – 5. ročník 

- možno představit další obdobné aplikace, např. „Bingo math free“ apod. 

 

  



 

 

- aplikace Dopravní značky 

- aplikace k výuce dopravních značek zábavnou formou (lze využít i pro 

dospělé) 

- obsahuje 360 dopravních značek, jejichž názvy jsou i namluveny v češtině, 

takže je mohou využít i děti, které mají problém se čtením 

 - lze zvolit mezi procvičováním, poznáváním (test) a pexeso 

 - vhodný ročník: 2. – 5. ročník  

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 

- Matematika a její aplikace (Matematika) 

- Jazyk a jazyková komunikace (Anglický jazyk) 

- Člověk a svět práce (Pracovní činnosti) 

- Člověk a jeho svět (Prvouka) 

 

 

  



 

 

Metodický list – Workshop č. 15 
 

Partnerský subjekt:  ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy 

Žáci:   5. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   28. 3. 2014 

 

 

1. hodina 

- představení projektu Média do škol 

- úvodní informace k tabletu 

- zjištění, jak děti tablet ovládají 

- základní ovládání tabletu – zapnutí/vypnutí, připojení k wi-fi internetu, stahování aplikací 

 

- aplikace Školní sešit . cz 

 - tato aplikace slouží k zapisování a sdílení školních poznámek, a to jak 

učitele se žáky, tak třeba žáka s kamarády 

 - pro každý předmět si žák může vytvořit e-sešit, ve kterém vytvoří různé 

kapitoly a v nich jednotlivé vyučovací hodiny (ty se automaticky číslují a datují) 

- vyhledávání v zápiscích je jednoduché, lze přikládat fotografie nebo 

doplňovat hlasové poznámky, mezi další funkce patří přístup pomocí Facebooku, 

funkčnost offline a také přístup i přes internetové stránky 

- vhodný ročník: 2. – 9. ročník 

 

 

2. hodina 

- aplikace Math Duel 

- tato aplikace slouží k procvičování žáků při počítání s jednotlivými 

matematickými operacemi (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

- procvičování probíhá formou duelu mezi dvěma hráči (obrazovka 

rozdělena na dvě části, zrcadlově proti sobě), ten, který na zadaný příklad 

odpoví správně jako první, získává bod, při špatné odpovědi bod ztrácí 

- podle počtu žáků je možné hrát souboj celé třídy, např. v rámci tzv. 

pavouka 

- vhodný ročník: 1. ročník (obtížnost 1), 2. ročník (obtížnost 2), 3. ročník 

(obtížnost 3), 4. – 5. ročník (obtížnost 4) 

- možno představit také další aplikace, např. Matematika 2014, Math Bingo apod. 

 

 



 

 

- aplikace Practise English Gram. 1 

 - aplikace nabízí jednotlivé oblasti anglické gramatiky k procvičování 

- žák v zadané větě musí doplnit slovo(-a) ve správných tvarech, není zde 

nabídka, žák musí celé slovo vypsat na klávesnici, v nových verzích aplikace 

jsou ale již i otázky s možnostmi 

- nakonec je žákův výkon ohodnocen (v procentech uvedena úspěšnost), 

může si prohlédnout, kde udělal chyby a jaké měly být správné odpovědi 

- vhodný ročník: 3. – 9. ročník (pro 4. ročník lze využít např. oblasti „To be“ 

nebo „Present continuous“, pro 5. ročník „Present simple“, „Present 

simple and continuous“ a „Have got“)  

- možno představit také další aplikace, např. Mobilní učitel 

 

3. hodina 

- aplikace How to draw Simpsons 

- tato výukově-zábavná aplikace je jednou z několika stovek mutací typu 

„Jak kreslit…“, ve kterých se žáci učí kreslit téměř libovolné druhy 

obrázků, ať už se jedná o auta, rostliny, portréty známých osobností, 

kreslené postavičky seriálů apod. 

- z nabídky si žák vybere obrázek, který chce nakreslit a po spuštění  

je krok po kroku naváděn k cíli 

- v této mutaci aplikace se žáci mohou naučit kreslit postavičky z jim 

velmi známého a oblíbeného seriálu Simpsonovi; právě tato patří mezi 

dětmi k nejoblíbenějším 

- vhodný ročník: 2. – 5. ročník 

- možno představit jiné obdobné aplikace, např. „Jak kreslit“, „Jak kreslit auta“ apod. 

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 



 

 

- Matematika a její aplikace (Matematika) 

- Jazyk a jazyková komunikace (Anglický jazyk) 

- Umění a kultura (Výtvarná výchova) 

 

  



 

 

 

Metodický list – Workshop č. 16 
 

Partnerský subjekt:  ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy 

Žáci:   2. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   31. 3. 2014 

 

 

1. hodina 

- aplikace Školní sešit . cz 

 - tato aplikace slouží k zapisování a sdílení školních poznámek, a to jak 

učitele se žáky, tak třeba žáka s kamarády 

 - pro každý předmět si žák může vytvořit e-sešit, ve kterém vytvoří různé 

kapitoly a v nich jednotlivé vyučovací hodiny (ty se automaticky číslují a datují) 

- vyhledávání v zápiscích je jednoduché, lze přikládat fotografie nebo 

doplňovat hlasové poznámky, mezi další funkce patří přístup pomocí Facebooku, 

funkčnost offline a také přístup i přes internetové stránky 

- vhodný ročník: 2. – 9. ročník 

 

- aplikace Math Duel 

- tato aplikace slouží k procvičování žáků při počítání s jednotlivými 

matematickými operacemi (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

- procvičování probíhá formou duelu mezi dvěma hráči (obrazovka 

rozdělena na dvě části, zrcadlově proti sobě), ten, který na zadaný příklad 

odpoví správně jako první, získává bod, při špatné odpovědi bod ztrácí 

- podle počtu žáků je možné hrát souboj celé třídy, např. v rámci tzv. 

pavouka 

- vhodný ročník: 1. ročník (obtížnost 1), 2. ročník (obtížnost 2), 3. ročník 

(obtížnost 3), 4. – 5. ročník (obtížnost 4) 

- možno představit také další aplikace, např. Matematika 2014, Math Bingo apod. 

 

  



 

 

2. hodina 

- aplikace Pottery 

- tato aplikace je v podstatě simulátorem hrnčířského kruhu, je tak velice vhodná hlavně 

k procvičování jemné motoriky, důležité je totiž pečlivé  

a jemné ovládání prsty 

- po zapnutí se zobrazí „hrouda hlíny“ na hrnčířském kruhu, 

žák postupně vytvaruje výrobek, který poté vypálí, 

namaluje či jinak nazdobí a prodá v pomyslné aukci;  

za utržené peníze si pak nakupuje další barvy a vzory,  

po jejichž použití vydělává v aukcích více peněz 

- z osobní zkušenosti vím, že tato aplikace patří u dětí k nejoblíbenějším 

 - vhodný ročník: 1. – 5. ročník  

 

3. hodina 

- aplikace Anglická slovíčka 

- aplikace pomáhá naučit se více než 500 základních anglických slovíček velmi nenásilnou 

formou, je velice vhodná i pro nejmenší děti; slovíčka jsou namluvena 

rodilým mluvčím 

- žák si vybere kategorii, ve které se chce učit nebo procvičovat a vybere 

buď výuku, procvičování, pexeso nebo procvičování výslovnosti 

- během výuky vidí obrázek, vidí slovo napsáno a slyší jeho výslovnost; 

v kategorii procvičování musí ze šesti obrázků vybrat ten, který se vztahuje 

ke slovu, které vidí a zároveň i slyší; kategorie procvičování výslovností  

je vhodná spíše na domácí přípravu žáků – žák vidí obrázek, vysloví  

co nejpřesněji dané slovíčko, poté mu jej tablet přehraje a připojí 

výslovnost tak, jak by měla vypadat 

- výhodou je, že aplikace si pamatuje slovíčka, ve kterých žák chyboval a nabízí pak možnost 

procvičovat jen tato 

- vhodný ročník: 1. – 3. ročník 

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 



 

 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 

- Matematika a její aplikace (Matematika) 

- Jazyk a jazyková komunikace (Anglický jazyk) 

- Člověk a svět práce (Pracovní činnosti) 

 



 

 

Metodický list – Workshop č. 17 

 

Partnerský subjekt:  ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy 

Žáci:   5. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   31. 3. 2014 

 

 

1. hodina 

- aplikace Slovní druhy 

 - tato aplikace je hrou k procvičování slovních druhů 

- v 6 úrovních žáci určují 10 druhů slov v zobrazené větě, 

k otevření další úrovně musí žák splnit určitý limit správných 

odpovědí, na které má 6 minut (při vysoké chybovosti je hra 

ukončena automaticky dříve) 

- aplikace automaticky ukládá dosažené výsledky, je tedy poté 

možné porovnávání nebo klasifikování učitelem 

- vhodný ročník: 4. – 5. ročník  

 

- aplikace Český jazyk pravopis 

- tato výuková aplikace slouží k procvičování českého pravopisu,  

a to v několika tématech (např. vyjmenovaná slova, psaní i/y, měkké  

a tvrdé souhlásky, párové souhlásky, psaní s/z, psaní ú/ů apod. 

- každá lekce obsahuje teoretickou část, která vysvětluje učivo  

a upozorňuje na časté chyby, dále si může žák procvičit dané téma  

a nakonec se otestovat na čas 

- výsledky včetně chyb jsou ukládány a později lze procvičovat jen ta slova, 

ve kterých žák chyboval 

- doporučuji nejdříve procvičení, poté lze použít test na čas, v rámci různých možností soutěží 

 - vhodný ročník: 2. – 5. ročník  

 

 

2. hodina 

- aplikace How to make paper airplanes 

- aplikace poskytuje návody ke skládání papírových letadel 

(vlaštovek), žáci tak vyzkoušejí i jiný druh činnosti, procvičí 

také jemnou motoriku rukou 



 

 

- po spuštění si žák vybere, který z modelů chce z papíru poskládat, poté je krok po kroku 

naváděn ve skládání (vidí obrazový návod, který funguje pomocí pohyblivých animací) 

- kromě obrazových pokynů jsou zde i jednoduché slovní pokyny v angličtině, dochází tak  

i k procvičování anglických frází 

 - vhodný ročník: 3. – 5. ročník  

 - možno představit další obdobné aplikace, např. How to make origami  

 

3. hodina 

- aplikace Word search 

 - tato aplikace slouží k procvičování žáků v anglickém jazyce 

 - žáci v jim známé osmisměrce vyhledávají zadaná slova 

- slova, která jsou jim známá, která již probrali (dle vyučujícího) si společně 

opakují – procvičují správnou výslovnost a slova překládají do českého 

jazyka 

- v nastavení si žáci mohou vybrat z několika velikostí čtverců, a tedy 

několika úrovní obtížnosti 

 - vhodný ročník: 3. – 5. ročník 

 

- aplikace Math Bingo 

- tato aplikace je výborným způsobem, jak žáky podnítit k dobrovolnému 

procvičování matematiky, konkrétně příkladu na základní početní operace 

(sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

- po spuštění je nutno vybrat početní operaci, kterou chceme procvičovat 

a poté obtížnost (ze tří možných) 

- žák poté vypočítá příklad a správný výsledek označí v tabulce, kde  

se zároveň snaží získat tzv. bingo, tedy 5 správných odpovědí v řadě, 

sloupci nebo úhlopříčce 

- vhodný ročník: 1. – 5. ročník 

- možno představit další obdobné aplikace, např. „Bingo math free“ apod. 

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 



 

 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 

- Matematika a její aplikace (Matematika) 

- Jazyk a jazyková komunikace (Anglický jazyk, Český jazyk) 

- Člověk a svět práce (Pracovní činnosti) 

 

 

  



 

 

Metodický list – Workshop č. 18 
 

Partnerský subjekt:  ZŠ Frenštát pod Radhoštěm 

Žáci:   4. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   9. 6. 2014 

 

 

1. hodina 

 

- představení projektu Média do škol 

- úvodní informace k tabletu 

- zjištění, jak děti tablet ovládají 

- základní ovládání tabletu – zapnutí/vypnutí, připojení k wi-fi internetu, stahování aplikací 

 

- aplikace Školní sešit . cz 

 - tato aplikace slouží k zapisování a sdílení školních poznámek, a to jak 

učitele se žáky, tak třeba žáka s kamarády 

 - pro každý předmět si žák může vytvořit e-sešit, ve kterém vytvoří různé 

kapitoly a v nich jednotlivé vyučovací hodiny (ty se automaticky číslují a datují) 

- vyhledávání v zápiscích je jednoduché, lze přikládat fotografie nebo 

doplňovat hlasové poznámky, mezi další funkce patří přístup pomocí Facebooku, 

funkčnost offline a také přístup i přes internetové stránky 

- vhodný ročník: 2. – 9. ročník 

 

2. hodina 

- aplikace Český jazyk pravopis 

- tato výuková aplikace slouží k procvičování českého pravopisu,  

a to v několika tématech (např. vyjmenovaná slova, psaní i/y, měkké  

a tvrdé souhlásky, párové souhlásky, psaní s/z, psaní ú/ů apod. 

- každá lekce obsahuje teoretickou část, která vysvětluje učivo  

a upozorňuje na časté chyby, dále si může žák procvičit dané téma  

a nakonec se otestovat na čas 

- výsledky včetně chyb jsou ukládány a později lze procvičovat jen ta slova, 

ve kterých žák chyboval 

- doporučuji nejdříve procvičení, poté lze použít test na čas, v rámci různých možností soutěží 

 - vhodný ročník: 2. – 5. ročník  

 

 

 



 

 

- aplikace How to draw Simpsons 

- tato výukově-zábavná aplikace je jednou z několika stovek mutací typu 

„Jak kreslit…“, ve kterých se žáci učí kreslit téměř libovolné druhy 

obrázků, ať už se jedná o auta, rostliny, portréty známých osobností, 

kreslené postavičky seriálů apod. 

- z nabídky si žák vybere obrázek, který chce nakreslit a po spuštění  

je krok po kroku naváděn k cíli 

- v této mutaci aplikace se žáci mohou naučit kreslit postavičky z jim 

velmi známého a oblíbeného seriálu Simpsonovi; právě tato patří mezi 

dětmi k nejoblíbenějším 

- vhodný ročník: 2. – 5. ročník 

- možno představit jiné obdobné aplikace, např. „Jak kreslit“, „Jak kreslit auta“ apod. 

 

3. hodina 

- aplikace Math Duel 

- tato aplikace slouží k procvičování žáků při počítání s jednotlivými 

matematickými operacemi (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

- procvičování probíhá formou duelu mezi dvěma hráči (obrazovka 

rozdělena na dvě části, zrcadlově proti sobě), ten, který na zadaný příklad 

odpoví správně jako první, získává bod, při špatné odpovědi bod ztrácí 

- podle počtu žáků je možné hrát souboj celé třídy, např. v rámci tzv. 

pavouka 

- vhodný ročník: 1. ročník (obtížnost 1), 2. ročník (obtížnost 2), 3. ročník 

(obtížnost 3), 4. – 5. ročník (obtížnost 4) 

- možno představit také další aplikace, např. Matematika 2014, Math Bingo apod. 

 

- aplikace Bubbles of Math 

- další z aplikací napomáhající procvičování matematiky, a to jak jinak než 

hravou formou 

- žákům se objeví číslo a k němu spousta bublin (každá má svou barvu  

a číslo) 

 - cílem je „rozpraskat“ takové bubliny, aby v součtu daly hledané číslo 

- hra je navíc ztížena tím, že bubliny postupují směrem vzhůru a cílem  

je nenechat dojít žádnou bublinu až nahoru, čímž by praskla a ukončila 

hru; v každém levelu je navíc stoupání bublin rychlejší a číslo, jehož 

dosahujeme, vyšší 

- vhodný ročník: 3. – 5. ročník  

 

 

 



 

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 

- Matematika a její aplikace (Matematika) 

- Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk) 

Umění a kultura (Výtvarná výchova 

  



 

 

Metodický list – Workshop č. 19 
 

Partnerský subjekt:  ZŠ a Gymnázium Vítkov 

Žáci:   4. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   13. 6. 2014 

 

 

1. hodina 

- představení projektu Média do škol 

- úvodní informace k tabletu 

- zjištění, jak děti tablet ovládají 

- základní ovládání tabletu – zapnutí/vypnutí, připojení k wi-fi internetu, stahování aplikací 

 

- aplikace Školní sešit . cz 

- tato aplikace slouží k zapisování a sdílení školních poznámek, a to jak 

učitele se žáky, tak třeba žáka s kamarády 

- pro každý předmět si žák může vytvořit e-sešit, ve kterém vytvoří různé 

kapitoly a v nich jednotlivé vyučovací hodiny (ty se automaticky číslují  

a datují) 

- vyhledávání v zápiscích je jednoduché, lze přikládat fotografie nebo 

doplňovat hlasové poznámky, mezi další funkce patří přístup pomocí 

Facebooku, funkčnost offline a také přístup i přes internetové stránky 

- vhodný ročník: 2. – 9. ročník 

 

2. hodina 

- aplikace Český jazyk pravopis 

- tato výuková aplikace slouží k procvičování českého pravopisu,  

a to v několika tématech (např. vyjmenovaná slova, psaní i/y, měkké  

a tvrdé souhlásky, párové souhlásky, psaní s/z, psaní ú/ů apod. 

- každá lekce obsahuje teoretickou část, která vysvětluje učivo  

a upozorňuje na časté chyby, dále si může žák procvičit dané téma  

a nakonec se otestovat na čas 

- výsledky včetně chyb jsou ukládány a později lze procvičovat jen ta slova, 

ve kterých žák chyboval 

- doporučuji nejdříve procvičení, poté lze použít test na čas, v rámci různých možností soutěží 

 - vhodný ročník: 2. – 5. ročník  

 

 

 



 

 

- aplikace How to draw Simpsons 

- tato výukově-zábavná aplikace je jednou z několika stovek mutací typu 

„Jak kreslit…“, ve kterých se žáci učí kreslit téměř libovolné druhy obrázků, 

ať už se jedná o auta, rostliny, portréty známých osobností, kreslené 

postavičky seriálů apod. 

- z nabídky si žák vybere obrázek, který chce nakreslit a po spuštění je krok 

po kroku naváděn k cíli 

- v této mutaci aplikace se žáci mohou naučit kreslit postavičky z jim velmi 

známého a oblíbeného seriálu Simpsonovi; právě tato patří mezi dětmi 

k nejoblíbenějším 

- vhodný ročník: 2. – 5. ročník 

 

3. hodina 

- aplikace Math Duel 

- tato aplikace slouží k procvičování žáků při počítání s jednotlivými 

matematickými operacemi (sčítání, odčítání, násobení, dělení) 

- procvičování probíhá formou duelu mezi dvěma hráči (obrazovka 

rozdělena na dvě části, zrcadlově proti sobě), ten, který na zadaný příklad 

odpoví správně jako první, získává bod, při špatné odpovědi bod ztrácí 

- podle počtu žáků je možné hrát souboj celé třídy, např. v rámci tzv. 

pavouka 

- vhodný ročník: 1. ročník (obtížnost 1), 2. ročník (obtížnost 2), 3. ročník 

(obtížnost 3), 4. – 5. ročník (obtížnost 4) 

- možno představit také další aplikace, např. Matematika 2014, Math Bingo apod. 

 

- aplikace Bubbles of Math 

- další z aplikací napomáhající procvičování matematiky, a to jak jinak než 

hravou formou 

- žákům se objeví číslo a k němu spousta bublin (každá má svou barvu  

a číslo) 

 - cílem je „rozpraskat“ takové bubliny, aby v součtu daly hledané číslo 

- hra je navíc ztížena tím, že bubliny postupují směrem vzhůru a cílem  

je nenechat dojít žádnou bublinu až nahoru, čímž by praskla a ukončila 

hru; v každém levelu je navíc stoupání bublin rychlejší a číslo, jehož 

dosahujeme, vyšší 

- vhodný ročník: 3. – 5. ročník  

 

 

 



 

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 

- Matematika a její aplikace (Matematika) 

- Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk) 

- Umění a kultura (Výtvarná výchova) 

 

  



 

 

Metodický list – Workshop č. 20 
 

Partnerský subjekt:  ZŠ Frenštát pod Radhoštěm 

Žáci:   4. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   16. 6. 2014 

 

 

1. hodina 

- aplikace Word search 

 - tato aplikace slouží k procvičování žáků v anglickém jazyce 

 - žáci v jim známé osmisměrce vyhledávají zadaná slova 

- slova, která jsou jim známá, která již probrali (dle vyučujícího)  

si společně opakují – procvičují správnou výslovnost a slova překládají 

do českého jazyka 

- v nastavení si žáci mohou vybrat z několika velikostí čtverců, a tedy 

několika úrovní obtížnosti 

 - vhodný ročník: 2. – 5. ročník 

 

- aplikace Pottery 

- tato aplikace je v podstatě simulátorem hrnčířského kruhu, je tak velice vhodná hlavně 

k procvičování jemné motoriky, důležité je totiž pečlivé a jemné ovládání prsty 

- po zapnutí se zobrazí „hrouda hlíny“ na hrnčířském 

kruhu, žák postupně vytvaruje výrobek, který poté 

vypálí, namaluje či jinak nazdobí a prodá v pomyslné 

aukci; za utržené peníze si pak nakupuje další barvy  

a vzory, po jejichž použití vydělává v aukcích více peněz 

- z osobní zkušenosti vím, že tato aplikace patří u dětí 

k nejoblíbenějším 

 - vhodný ročník: 1. – 5. ročník  

 

 

2. hodina 

- aplikace How to make paper airplanes 

- aplikace poskytuje návody ke skládání papírových letadel (vlaštovek), žáci tak vyzkoušejí i jiný 

druh činnosti, procvičí také jemnou motoriku rukou 



 

 

- po spuštění si žák vybere, který z modelů chce z papíru 

poskládat, poté je krok po kroku naváděn ve skládání (vidí 

obrazový návod, který funguje pomocí pohyblivých 

animací) 

- kromě obrazových pokynů jsou zde i jednoduché slovní 

pokyny v angličtině, dochází tak i k procvičování anglických 

frází 

 - vhodný ročník: 3. – 5. ročník  

 - možno představit další obdobné aplikace, např. How to make origami  

 

3. hodina 

- aplikace Anglická slovíčka 

- aplikace pomáhá naučit se více než 500 základních anglických slovíček velmi nenásilnou 

formou, je velice vhodná i pro nejmenší děti; slovíčka jsou namluvena 

rodilým mluvčím 

- žák si vybere kategorii, ve které se chce učit nebo procvičovat a vybere 

buď výuku, procvičování, pexeso nebo procvičování výslovnosti 

- během výuky vidí obrázek, vidí slovo napsáno a slyší jeho výslovnost; 

v kategorii procvičování musí ze šesti obrázků vybrat ten, který  

se vztahuje ke slovu, které vidí a zároveň i slyší; kategorie procvičování 

výslovností je vhodná spíše na domácí přípravu žáků – žák vidí obrázek, 

vysloví co nejpřesněji dané slovíčko, poté mu jej tablet přehraje a připojí 

výslovnost tak, jak by měla vypadat 

- výhodou je, že aplikace si pamatuje slovíčka, ve kterých žák chyboval a nabízí pak možnost 

procvičovat jen tato 

- vhodný ročník: 1. – 3. ročník  

 

- aplikace Dopravní značky 

- aplikace k výuce dopravních značek zábavnou formou (lze využít i pro 

dospělé) 

- obsahuje 360 dopravních značek, jejichž názvy jsou i namluveny 

v češtině, takže je mohou využít i děti, které mají problém se čtením 

 - lze zvolit mezi procvičováním, poznáváním (test) a pexeso 

 - vhodný ročník: 2. – 5. ročník  

 

 

 

 



 

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 

- Jazyk a jazyková komunikace (Anglický jazyk) 

- Člověk a svět práce (Pracovní činnosti) 

- Člověk a jeho svět (Prvouka) 

 

 

  



 

 

Metodický list – Workshop č. 21 
 

Partnerský subjekt:  ZŠ a Gymnázium Vítkov 

Žáci:   4. ročník  

Časová dotace:  3 hodiny 

Datum:   20. 6. 2014 

 

1. hodina 

- aplikace Word search 

 - tato aplikace slouží k procvičování žáků v anglickém jazyce 

 - žáci v jim známé osmisměrce vyhledávají zadaná slova 

- slova, která jsou jim známá, která již probrali (dle vyučujícího)  

si společně opakují – procvičují správnou výslovnost a slova překládají 

do českého jazyka 

- v nastavení si žáci mohou vybrat z několika velikostí čtverců, a tedy 

několika úrovní obtížnosti 

 - vhodný ročník: 2. – 5. ročník 

 

- aplikace Slovní druhy 

 - tato aplikace je hrou k procvičování slovních druhů 

- v 6 úrovních žáci určují 10 druhů slov v zobrazené větě, 

k otevření další úrovně musí žák splnit určitý limit správných 

odpovědí, na které má 6 minut (při vysoké chybovosti je hra 

ukončena automaticky dříve) 

- aplikace automaticky ukládá dosažené výsledky, je tedy poté 

možné porovnávání nebo klasifikování učitelem 

- vhodný ročník: 4. – 5. ročník  

2. hodina 

- aplikace How to make paper airplanes 

- aplikace poskytuje návody ke skládání papírových letadel (vlaštovek), žáci tak vyzkoušejí i jiný 

druh činnosti, procvičí také jemnou motoriku rukou 

- po spuštění si žák vybere, který z modelů chce z papíru 

poskládat, poté je krok po kroku naváděn ve skládání (vidí 

obrazový návod, který funguje pomocí pohyblivých 

animací) 

- kromě obrazových pokynů jsou zde i jednoduché slovní 

pokyny v angličtině, dochází tak i k procvičování anglických 

frází 

 - vhodný ročník: 3. – 5. ročník  

 - možno představit další obdobné aplikace, např. How to make origami  



 

 

 

3. hodina 

- aplikace Dopravní značky 

- aplikace k výuce dopravních značek zábavnou formou (lze využít i pro 

dospělé) 

- obsahuje 360 dopravních značek, jejichž názvy jsou i namluveny 

v češtině, takže je mohou využít i děti, které mají problém se čtením 

 - lze zvolit mezi procvičováním, poznáváním (test) a pexeso 

 - vhodný ročník: 2. – 5. ročník  

 

- aplikace Pottery 

- tato aplikace je v podstatě simulátorem hrnčířského kruhu, je tak velice vhodná hlavně 

k procvičování jemné motoriky, důležité je totiž pečlivé a jemné ovládání prsty 

- po zapnutí se zobrazí „hrouda hlíny“ na hrnčířském 

kruhu, žák postupně vytvaruje výrobek, který poté 

vypálí, namaluje či jinak nazdobí a prodá v pomyslné 

aukci; za utržené peníze si pak nakupuje další barvy  

a vzory, po jejichž použití vydělává v aukcích více peněz 

- z osobní zkušenosti vím, že tato aplikace patří u dětí 

k nejoblíbenějším 

 - vhodný ročník: 1. – 5. ročník  

 

 

Cíle workshopu 

Obecné cíle: 

- Žák si osvojí dovednost efektivně využívat tablet při výuce i v běžném životě 

- Žák si zvyšuje zdravou míru sebevědomí při úspěšném využívání tabletu 

- Zefektivnění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů využitím nového prvku   

 

Žáci vedeni k: 

- Samostatnému využití tabletu při vyhledávání aplikací a jejich následném využití 

- Týmové práci při řešení zadaných úkolů 

 

Začlenění do průřezových témat: 

- Mediální výchova 

- Informační a komunikační technologie 

- Jazyk a jazyková komunikace (Anglický jazyk, Český jazyk) 

- Člověk a svět práce(Pracovní činnosti) 

Člověk a jeho svět (Vlastivěda/Prvouka) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 3 

                               Tablet v hodině 

 

 

  



 

 

Zápis z hospitační hodiny 
 

Partnerský subjekt:  ZŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 

Žáci:   4. ročník  

Datum:   7. 11. 2014 

Předmět:  anglický jazyk 

Forma využití tabletu: procvičení slovíček – jedna skupina na začátku hodiny, druhá skupina na konci 

 

- Třída je velmi početná, a proto je na anglický jazyk rozdělena na dvě skupiny 

- Využitá aplikace: Anglická slovíčka 

o Žáci dostali od vyučující pokyn, jak tablet zapnout, kde a jak vyhledat aplikaci 

o Vyučující jim vysvětlila, jak si aplikaci otevřít, jak ji ovládat – z jakých částí se skládá  

a jaké si postupně vyzkoušejí 

o Společně si vyhledali kategorii „Food“ – tato slovíčka se minulou hodinu učili 

o Procházeli procvičovací část, všichni společně, jeden z nich vždy slovo vyslovil a ostatní 

jej správně zopakovali 

o Navíc si u slovíček procvičovali počitatelnost 

o Nakonec si každý prošel testovací část, poté si vyhodnotili, jakou by měli známku, 

podle bodů, které získali 

- Druhá skupina využila tablet shodně, s rozdílem, že byli v anglické mediální učebně a mohli tak 

navíc využít sluchátka a využít tedy i hlasovou část aplikace 

o Vyučující si žáky mohla přepínat do svých sluchátek a poslouchat jednotlivě, jak kdo 

čte a vyslovuje 

 

Závěr: 

- Vyučující byla připravena, aplikaci uměla ovládat a věděla, co se s ní dá dělat 

- Drobnější technické problémy ale neuměla příliš řešit, s tabletem pravidelně očividně 

nepracuje 

- Žáky hodina velmi bavila, říkali, že je to lepší, když můžou tablet používat 



 

 

 

-  

 

  



 

 

Zápis z hospitační hodiny 
 

Partnerský subjekt:  ZŠ a MŠ Hukvaldy 

Žáci:   4. ročník  

Datum:   31. 10. 2014 

Předmět:  výtvarná výchova 

Forma využití tabletu: využití jako pomůcky pro celou vyučovací hodinu 

 

- Úvod hodiny proběhl tradičně (přivítání, zápis do TK, uvedení programu hodiny) 

- Jednalo se o výtvarnou výchovu, kde vyučující využila termínu a zaměřila hodinu na Halloween 

- Na tuto hodinu byli žáci připraveni dopředu, v minulých hodinách si namalovali pozadí výkresů, 

na které v této hodině vytvářeli podle vzorů různé halloweenské příšerky 

- Používali aplikaci Halloweenské kreslení 

- Vyučující rozdala tablety podle čísel, které měli žáci po celou dobu využívání tabletů stejné 

- Poté dala pokyn, ať si tablet zapnou a vyhledají aplikaci (po týdenní používání uměli všichni vše 

bez problémů) 

- Aplikace nabízí kreslení pomocí vzorových obrázků tvořených postupným návodem 

- Vyučující žáky neustále procházela a pomáhala jim ve smyslu korigování, nápovědy atd. 

- Se stejnou prací žáci pokračovali i ve druhé vyučovací hodině výtvarné výchovy 

 

 

Závěr: 

- Vyučující s tabletem pracovala naprosto bez problémů, bylo znatelné, že je skvěle připravena 

a že jej už nějakou dobu využívá 

- Na žácích bylo znát, že tablet používali celý týden, ovládali jej prakticky bez sebemenších 

nejasností 

- Když se vyskytl nějaký technický problém, vyučující jej dokázala okamžitě vyřešit 

- Bylo vidět, že žáky hodina oživená tabletem velice baví, někteří si i povzdechli, že je škoda,  

že nemají tablety pořád 



 

 

 

 

  



 

 

Zápis z hospitační hodiny 
 

Partnerský subjekt:  ZŠ a MŠ Řepiště 

Žáci:   4. + 5. ročník  

Datum:   14. 11. 2014 

Předmět:  čtení 

Forma využití tabletu: využití jako oživení pro část vyučovací hodiny 

 

- Na začátku hodiny si žáci společně zopakovali učivo z minulé hodiny (téma Božena Němcová) 

- Poté si rozdali tablety 

o Vyučující připomněla, jak tablet zapnout, jak a kde vyhledat potřebnou aplikaci Knihy 

o Na začátku práce s aplikací si pak vysvětlili, jak ji ovládat, jak listovat mezi stránkami, 

kde vyhledat danou kapitolu atd. 

o Poté společně četli, střídali se po 2-3 větách 

o V textu se objevila i cizí slova nebo nářečí, když žáci nevěděli, o co se jedná,  

na internetu pomocí tabletu tato slova vyhledávali 

o Na závěr po čtení se vyučující s dětmi bavila o tom, v čem se jim to líbilo, v čem je tablet 

pro ně lepší nebo horší 

 

Závěr: 

- Vyučující z počátku působila nervózně, po chvíli už ale pracovala s tabletem tak, jako by jej 

měla denně 

- Na program hodiny byla připravena, dětem vše vysvětlila jasně, tak, že to každý ihned pochopil 

- Případné problém okamžitě řešila, ať už sama, nebo za pomocí druhé kolegyně, která byla  

ve třídě přítomna (šlo o spojení dvou tříd na tuto vyučovací hodinu) 

 

 

 

  



 

 

Zápis z hospitační hodiny 
 

Partnerský subjekt:  Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště 

Žáci:   5. ročník  

Datum:   17. 10. 2014 

Předmět:  matematika 

Forma využití tabletu: opakování části učiva v průběhu hodiny 

 

- Úvod hodiny proběhl tradičně (přivítání, zápis do TK, uvedení programu hodiny) 

- Jednalo se o opakovací (suplovanou) hodinu 

- Na začátku pracovala vyučující s interaktivní tabulí, kde žáci procvičovali počítání s přirozenými 

čísly 

- Poté si rozdali tablety 

o Vyučující vysvětlila, jakou aplikaci si mají otevřít 

o Uvedla, v čem aplikace spočívá, uvedla, jak si mají aplikaci nastavit (jakou obtížnost 

atd.), zde ale ne úplně přesně, někteří nevěděli, co dělat 

o Využitá aplikace Math duel (žáci soutěžili ve dvojicích, na 2 vítězné hry) 

o Procvičovali převážně sčítání a odčítání přirozených čísel 

- Další část hodiny probíhala opět na interaktivní tabuli 

 

 

Závěr: 

- Vyučující s tabletem pracovala bez problémů, bylo vidět, že jej používá 

- Někteří žáci byli lehce zmateni, tablety škola ještě nemá a bylo znát, že někteří jej neměli delší 

dobu v ruce, pokulhávali v základním ovládání 

- Každopádně by žákům pomohlo častější využívání, kdy by si zvykli na něco nového  

a nepotřebovali by si připomínat, jak tablet ovládat 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Zápis z hospitační hodiny 
 

Partnerský subjekt:  ZŠ a Gymnázium Vítkov 

Žáci:   1. ročník  

Datum:   7. 11. 2014 

Předmět:  český jazyk 

Forma využití tabletu: využití několikrát během vyučovací hodiny - procvičování 

 

- Tato třída má tablety k dispozici denně, neustále, což je patrné na první pohled – i pro malé 

prvňáky je jeho ovládání naprosto samozřejmé 

- Na začátku hodiny si děti připomněly písmena, která se už od začátku školního roku naučily 

- Poté dostali pokyn k zapnutí tabletů 

o Vyhledali si aplikaci Move and match (jedná se o aplikaci, kde pracovní úkoly vytváří 

učitel), při spouštění si i vysvětlovali, co jednotlivá slova v angličtině znamenají 

(aplikace nemá českou mutaci) 

o Část „Popletená slova“ – žáci z písmen skládali slova (procvičili tak zároveň přemýšlení, 

zároveň museli přesouvat písmena) 

o Část „J“ – žáci tvořili slabiky na nově naučené písmeno J (procvičovali čtení slabik a pak 

i celých slo) 

o Část „JA“ – žáci přiřazovali obrázky ke slabikám, na které dané obrázky začínají 

- Poté pracovali žáci s pracovním sešitem „Živá abeceda“ 

- Na konci se opět vrátili k tabletům  

o Vyhledali si aplikaci „Gumičky“ 

o Jako úkol dostali sestavit z gumiček nově naučené slabiky JA, JE, JO, JU, JI 

 

Závěr: 

- Na celé hodině není nic, co by šlo vytknout 

- Je znát, že děti i vyučující mají tablet denně v ruce, veškerá práce s tablety byly pro všechny 

úplnou samozřejmostí 

- Děti to velmi bavilo, někteří si procvičovali i o přestávce, kdy mohli tablet využít i ke sledování 

pohádek na internetu 



 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
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