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Příručka 64 aktivit pro školní mobilní zařízení je praktickým průvodcem, ve kterém naleznete různé 
vzdělávací aplikace a portály, které Vám mohou pomoci začlenit školní mobilní zařízení do výuky. 

U každé aktivity naleznete její popis a popis konkrétní aktivity v hodině, kterou můžete se svými žáky 
realizovat. Klademe tedy velký důraz právě na praktické využití příručky. U každé aktivity naleznete také  
odkaz na danou aplikaci či webovou stránku, pokud je odkaz delší, můžete využít QR čtečky na svém 
zařízení, aniž byste dlouhý odkaz museli kopírovat. 

Snažili jsme se, aby byla příručka co nejpestřejší. V příručce je proto pokryta většina školních předmětů, 
přírodovědných i humanitních. 

Věříme, že příručka si najde své místo jako praktický pomocník pedagogů a průvodce ověřenými, v praxi 
vyzkoušenými aplikacemi, které využijete (nejen) na mobilních zařízeních.

Úvod
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ZŠ SŠ předmět odkaz
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ZŠ
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web aplikace

6 7

popis

zadání

aktivita v hodině

Microsoft Word 

Microsoft Word je textový editor od firmy Microsoft, který je součástí kancelářského balíku Microsoft 
Office. Lze jej využívat na mnoho různých typů textů od klasických dokumentů až pro vlastní knihu.

V rámci zřizování školních firem si žáci vytvoří životopis. Tvoří jej s ohledem na to, aby na jeho základě 
mohli sami snadno rozhodovat o přijetí či nepřijetí zaměstnance. Životopis tvoří podle svých priorit. 

Životopis musí obsahovat:

 ● Fotografie
 ● Osobní údaje
 ● Zkušenosti
 ● Vzdělání
 ● Zájmové činnosti

Žáci mají možnost využít šablony přímo v Microsoft Word nebo mohou zkusit vytvořit svou vlastní 
šablonu dle pravidel životopisu.

Český jazyk
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Anglický jazyk https://www.mindmup.com/

MindMup

popis

zadání

aktivita v hodině

Bezplatná online aplikace na tvoření myšlenkových map. Umožňuje import/export myšlenkových map, 
celá aplikace je v anglickém jazyce. 

Drilování frází např.  „My favourite animal is …“ Žáci si vyberou pro ně problematickou frázi ze seznamu 
a následně pomocí webové aplikace vytvářejí myšlenkovou mapu. Středem myšlenkové mapy je otázka, 
další odvětví tvoří fráze s co největším množstvím odpovědí.

 ● Vyber si problematickou frázi
 ● Utvoř otázku k odpovědi
 ● Vytvoř minimálně 6 různých odpovědí
 ● Po vypracování vytvoř skupinku ze žáků se stejnou frází

Ve skupince porovnejte variace odpovědí, zkuste odpovědi spojit do jedné myšlenkové mapy a získat 
tak co nejvíce frází. 
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Anglický jazyk https://schools.duolingo.com/

popis

zadání

aktivita v hodině

Duolingo pro školy

Populární aplikace na učení velkého množství jazyků. Pro českého mluvčího je dostupný anglický jazyk, 
pro anglické a německé mluvčí je zde přes 10 jazyků. Výborný nástroj pro diferenciální výuku.

Učitel si připraví svou online třídu. Pro tuto třídu generuje odkaz, který nasdílí žákům.

 ● Při otevření odkazu si vytvoří účet
 ● Úplní začátečníci se mohou rovnou 

přihlásit do lekce
 ● Žáci různých úrovní vyplní rozřazovací test
 ● Duolingo připraví procvičování každému 

dle jeho úrovně
 ● Žáci sbírají lingoty ve své úrovni, na jejichž 

základě lze vytvořit třídní výzvu (challenge) 
o největší počet lingotů
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https://makecode.microbit.org/Informatika,  
odborné předměty

Microsoft MakeCode for micro:bit

popis

aktivita v hodině

Jedná se o prostředí pro tvorbu jednoduchých i složitějších programů pomocí bloků. Tento editor je tak 
vhodný také pro začátečníky a mladší žáky, pro které je programování pomocí skládání přednastavených 
bloků jednodušší a přehlednější než práce v syntaxi. Výsledný program se nahrává do BBC micro:bitu 
(mikropočítač velikosti platební karty pro výuku programování), žáci si tak mohou výsledek prakticky 
ověřit. Přímo v editoru je navíc možné přepínat mezi blokovým prostředím a JavaScriptem. 

Samotná webová aplikace nabízí velké množství předem řešených úkolů, které usnadní učitelům přípravy 
na hodiny do rozličných předmětů. Úkoly jsou doplněny videi s ukázkou hotového projektu a je zde také 
možnost zobrazení finálního kódu. Úkoly mají několik úrovní obtížnosti, a proto jsou vhodné pro různé 
věkové skupiny. Průběh práce si mohou žáci ověřovat přehráním vytvořeného kódu na připraveném 
simulátoru. Můžete se tak nechat inspirovat hotovým projektem, případně si vytvořit vlastní.
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https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-
stazeni

Český jazyk

popis

aktivita v hodině

Eknihy zdarma

Webové stránky s databází eknih ke stažení zdarma, které poskytuje Městská knihovna v Praze. Knihy je 
možno filtrovat podle žánru, autora a roku vydání. 

Eknihy mohou žáci využívat jak ve škole, tak doma. Dohromady s asistivní čtečkou, např. v aplikaci 
OneNote, může tvořit efektivní pomůcku pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Využít je možné např. známou knihu Karla Čapka Válka s mloky. Úkolem žáků bude přečíst si kapitolu 
8 (Chief Salamander klade požadavky), napsat výtah z kapitoly a následně se zamyslet nad spojením s 
dobou před druhou světovou válkou, ve které Karel Čapek dílo napsal. Co se snažil Karel Čapek knihou 
vyjádřit?
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https://onenote.com/všechny předměty

OneNote

popis

aktivita v hodině

OneNote je aplikace na tvorbu rychlých poznámek z hodiny, sdílení a ukládání materiálů, přidávání 
rychlých výstřižků a fotografií. V aplikaci je také možné například kreslit, tvořit seznamy úkolů, vkládat 
online obrázky a využívat funkci matematika. Změny se ukládají automaticky a vše se synchronizuje v 
cloudu, poznámky je poté možno otevřít z různých zařízení (počítač, chytrý telefon, tablet, web). 

Žáci využívají OneNote jako svůj elektronický školní sešit. K poznámkám mají přístup ze všech svých 
zařízení a učitel s nimi může sdílet učebnice, pracovní listy a další materiály. Pokud si v aplikaci založí 
sešit celá třída (doporučené při propojení s aplikací Teams), má učitel možnost nejen sdílení materiálů, 
ale také kontroly sešitů jednotlivých žáků. Pokud pracují žáci z mobilu nebo tabletu, mohou si například 
nafotit poznámky z tabule a rychle si je do svého sešitu vložit. Všechny materiály tak mají neustále po 
ruce. 
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https://sway.office.com/Český jazyk

popis

zadání

aktivita v hodině

Sway

Sway je aplikací z rodiny Microsoft Office 365, která usnadňuje vytváření prezentací, osobních příběhů, 
třídních kronik, školního časopisu či snadných webových stránek pro první stupeň ZŠ. Využít se však dá 
i k velkému množství jiných aktivit na základních i středních školách. Výstupem je webová stránka.

Sloh – pracovní postup

Každý žák si vytvoří nový Sway ve kterém zpracuje pracovní postup. V úvodním textu žák popíše výrobek 
receptu, napíše potřebné ingredience a následně každý krok pracovního postupu vloží do jednoho 
oddílu s příslušným obrázkem. 

Další možnosti využití aplikace:

 ● Třídní kronika – žáci vytvářejí postupně třídní kroniku, vkládají fotky a krátké popisky
 ● Školní časopis – žákovský tým pomocí aplikace Sway vydává digitální školní časopis, který může 

následně snadno sdílet s učiteli, spolužáky i rodiči
 ● Portfolio žáka – žák si zapisuje vlastní postřehy z hodin, může být využito jako zpětná vazba pro 

učitele nebo jako podklad pro hodnocení
 ● Snadné webové stránky do OSV – žáci vytvářejí profesionální prezentace fiktivních firem
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Přírodověda https://www.the-qrcode-generator.com/

QR Code Generator

popis

zadání

aktivita v hodině

Jednoduchý generátor jakékoliv webové stránky, telefonního kontaktu, adresy, textového dokumentu či 
fotky.

Učitel vytvoří pomocí generátoru QR Code Generator odkaz na videa savců, který rozvěsí po třídě. Žáci 
pomocí čtečky QR kódů, naskenují kód do mobilních zařízení a otevřou si odkaz na video či text. Ze 
zadaných textů vytvářejí plakáty na savce. Vybírají informace podle zadání. 

 ● Vyber si jednoho savce
 ● Vytvoř plakát ve Wordu, na kterém musí 

být obrázek, charakteristika savce a tři 
zajímavosti.
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https://europa.eu/learning-corner/play-games_csZeměpis, OV

popis

aktivita v hodině

Evropa pro školy

Vědomostní hry a kvízy pro všechny věkové skupiny na téma Evropa a Evropská unie. Aktivity je možno 
filtrovat podle obtížnosti pro všechny věkové kategorie a podle tématu. Jsou zahrnuta témata jako 
občanská práva, věda a výzkum, potraviny, zemědělství, rybolov, životní prostředí a klima, kultura, státy 
EU, historie EU a další. 

Žáci si podle věkové skupiny a tématu vyberou z nabídnutých aktivit. Podle typu hry nebo kvízu je aktivita 
určena pro jednoho či více hráčů. 
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Zeměpis https://www.microsoft.com/cs-cz/p/windows-
mapy/9wzdncrdtbvb

Mapy

popis

aktivita v hodině

Aplikace, která je součástí Windows 10, případně lze bezplatně do Windows 10 nainstalovat z Microsoft 
Store. Je plně lokalizovaná. Do map je možno, kreslit, měřit, vyhledávat cesty. Pohled může být silniční, 
satelitní a u více než 200 míst i zobrazení ve 3D pro lepší představu. Dokonce lze zobrazovat i silniční 
provoz a aktuální data o silničním provozu z kamerových systémů.

Dokažte zkreslení na mapách. Dvě stejné dlouhé úsečky na mapě ukazují rozdílnou vzdálenost. Změřte 
vzdálenost dvou bodů na mapě při silničním zobrazení a satelitním zobrazení. Vysvětlete, proč při 
silničním zobrazení vzdálenost dvou bodů v Africe není stejná jako stejná úsečková vzdálenost v Evropě. 
Pozorujte, jak se daná vzdálenost změní při přepnutí na satelitní zobrazení.

poznámka

Aplikace je již instalovaná ve Windows 10, případně ji lze stáhnout z Microsoft Store.
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16 17

https://www.microsoft.com/cs-cz/p/
zatracena-cestina/9nblggh512s4Český jazyk

popis

aktivita v hodině

Zatracená čeština

Velice pěkně graficky i pedagogicky zpracovaná aplikace pro výuku českého jazyka, která naučí děti, jak 
postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, 
spodoba znělosti či určování slovních druhů.

Procvičení spodoby p / b. Dítě pracuje samostatně, svým tempem, má zpětnou vazbu, zda doplnilo 
písmeno správně či chybovalo, úkoly jsou řazeny od jednodušších k těžším. 
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https://mergeedu.com/Přírodověda, 
přírodopis

MERGE Explorer

popis

zadání

aktivita v hodině

Jedním z možných způsobů, jak ve škole pracovat s rozšířenou realitou, je pomocí krychle Merge Cube 
a příslušné aplikace. Aplikace rozpozná QR kód natištěný na povrchu krychle a zobrazí požadovaný 
3D objekt, se kterým lze pak pomocí kostky manipulovat. Aplikace Merge Explorer využívá inovativní 
technologii prostorového učení AR / VR k výuce zcela novým způsobem. 

Pomocí aplikace Merge Explorer načtěte „Terraforming Earth“. V každé části se dozvíte více o vrstvách 
Země, tektonických deskách a sopkách. Na papír si zaznamenejte svá pozorování ke každému tématu. 
Také si zapište jakékoli dotazy.

Pomocí toho, co jste se naučili, můžete vytvořit plakát o vrstvách Země, tektonických deskách nebo 
sopkách.

Sdílejte plakát se třídou.

Placená aplikace (14 dní zdarma pro školy), nutné příslušenství – Merge Cube.

odkaz na aplikaci v Microsoft Store:
https://www.microsoft.com/cs-cz/p/merge-explorer/9nz3ss7dpkwf



 
1. stupeň

ZŠ
2. stupeň

ZŠ SŠ předmět odkaz
web aplikace

 
1. stupeň

ZŠ
2. stupeň

ZŠ SŠ předmět odkaz
web aplikace

18 19

https://www.storyboardthat.com/cs

popis

aktivita v hodině

StoryboardThat

StoryboardThat je jednoduchý nástroj pro tvorbu krátkých komiksů.

Žáci vytvoří vlastní krátký komiks v jednom nebo ve dvou komiksových stripech tak, aby vysvětlili základní 
komiksové pojmy (recitativ, strip, bubliny…) nebo vytvoří krátké komiksové pokračování přečteného 
textu.
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https://quizizz.com/

Quizziz

popis

zadání

aktivita v hodině

Tvořte otázky s otevřenými odpověďmi, s možností výběru nebo s logickým seřazením odpovědí. 
Nastavte časomíru pro každou otázku a zbytek nechte na žácích.

Žáci získávají body nejen za správnou otázku, ale také za rychlou odpověď. Za body pak můžou získat 
extra výhodu (body navíc, stop času, záchrana při špatné odpovědi…) pro další otázky a můžou porovnat 
své skóre se spolužáky. 

Učitel vytvoří jednoduchý kvíz na procvičování daného tématu (např. opakování podmiňovacího způsobu 
sloves) a pošle žákům odkaz pro připojení. Žáci poté můžou hrát jako jednotlivci nebo v týmu. Kvíz 
lze hrát jak na začátku vyučovací hodiny (pro zopakování znalostí z minulé hodiny), v průběhu hodiny 
(procvičování právě probíraného učiva), nebo na konci výuky (využití pro reflexi).
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https:// www.youtube.com/Český jazyk

popis

aktivita v hodině

YouTube – Výpisky, výklad, výtah

YouTube obsahuje mnoho videí, která lze využít ve výuce. Různá vzdělávací videa lze využít v českém 
jazyce jako doplněk k výkladu učiva (např. Pavel Koutský – Dějiny udatného českého národa), nebo na 
základě ukázky z dokumentu se mohou žáci pokusit napsat výtah.

Žáci si pustí ukázku filmové nebo divadelní inscenace literárního díla. Po zhlédnutí napíšou osnovu 
a krátký výtah děje. Ve videu také můžou vyhledávat potřebné informace, jako je vznik díla, režie či 
herecká obsazení. Mohou napsat také krátké charakteristiky jednotlivých postav nebo porovnat ukázku 
s literárním textem.



 
1. stupeň

ZŠ
2. stupeň

ZŠ SŠ předmět odkaz
web aplikace

20 21

https://www.hoax.cz/Český jazyk,
informatika

Hoax.cz

popis

aktivita v hodině

Web Hoax.cz se orientuje na všechny známé 
hoaxy a na jejich úspěšné rozpoznání od běžných 
faktických informací.

Vyhledávání a porovnávání informací je velmi 
důležité pro mediální výchovu a rozvoj informační 
gramotnosti. Učitel zadá žákům text a oni budou 
dohledávat, zda se jedná o pravdivou, či falešnou 
zprávu. Vyhledají společné rysy hoaxů. Následně 
si sami ve Wordu vyzkouší napsat vlastní hoax 
(propojení ICT a ČJ – publikační slohové útvary 
(zpráva, reportáž...).



 
1. stupeň
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ZŠ SŠ předmět odkaz
web aplikace
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22 23

https://cs.khanacademy.org/

popis

aktivita v hodině

Khan Academy

Khan Academy je webový portál, na kterém lze nalézt spoustu vzdělávacích kurzů plných nejen výukových 
videí, ale také aktivit pro procvičení daného učiva.

Učitel zapojí výuková videa a aktivity do své výuky.  Takto lze procvičit například vypravování ve slohu. 
Učitel nechá žáky pracovat samostatně, poté společně diskutují o různých variantách řešení úkolu. Khan 
Academy má největší uplatnění zejména v hodinách matematiky, pro kterou jsou připraveny stovky 
kvalitních výukových videí.

poznámka



 
1. stupeň

ZŠ
2. stupeň

ZŠ SŠ předmět odkaz
web aplikace

22 23

https://www.geogebra.org/calculatorMatematika

GeoGebra

popis

aktivita v hodině

Matematika na počítači nikdy nebyla snazší. Geogebra má vše, co potřebuje každý správný matematik. 
Funkce, aritmetika, geometrie, trigonometrie nebo pravděpodobnost? Geogebra si se vším hravě poradí.

Učitel využije Geogebru pro výklad aktuálně probírané látky. Například vysvětlí, jak fungují kvadratické 
funkce na příkladu: f(x) = x2 + 3x – 7. Následně žáci sledují, jak se promění graf, pokud změní některé 
parametry funkce.
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24 25

Čj, M, Inf, Nj, Aj, Z, Bi, 
Ch, Dě https://www.umimeto.org/

popis

aktivita v hodině

Umíme to

Portál Umíme to obsahuje spoustu zajímavých možností procvičování v českém jazyce, matematice, 
programování, němčině i v znalostech faktu. Stačí si jen vybrat, který okruh vás zajímá. Procvičovat lze v 
rámci celé třídy nebo jako jednotlivci.

Učitel vytvoří třídu, do které mají přístup i žáci. Zadá žákům konkrétní cvičení (např. Harry Potter – 
určování větných členů), které žáci musí splnit. Žáci si potom hravou formou procvičují probírané učivo. 
Učitel může také vytvořit „týmovku“, ve které žáci sledují pokroky nejen své, ale také svých spolužáků.



 
1. stupeň

ZŠ
2. stupeň

ZŠ SŠ předmět odkaz
web aplikace

24 25

Český jazyk https://www.vcelka.cz/

Včelka

popis

aktivita v hodině

Aplikace Včelka nabízí spoustu cvičení pro trénink čtení a cizích jazyků jak při skupinové práci na 
projektoru nebo interaktivní tabuli, tak pro samostatnou práci dětí. Pomocí včelky lze procvičovat 
správné čtení různých úrovní mladších čtenářů.

Žáci mohou procvičovat správné čtení textu ale také porozumění textu. To lze procvičit například na 
českých přísloví. Žáci musí spojit přísloví s jeho vysvětlením. Ústně pak mohou přemýšlet nad příklady, 
ve kterých lze tato přísloví použít.

Microsoft Store:
https://www.microsoft.com/cs-cz/p/vcelka/9pkzznhh4gjx

poznámka
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26 27

https://www.classdojo.com/

popis

aktivita v hodině

ClassDojo

Online učebna, se kterou můžete pracovat přímo v hodině nebo při distanční výuce. Můžete zadávat 
úkoly celé třídě, jednotlivcům, skupinkám.

Tuto aktivitu lze použít v rámci čtenářských dílen. Žáci dostanou úkol, aby se při četbě zaměřili nad tím, 
co hlavní postava prožívá, zda zažívá nějaký větší, či menší problém. Četba potrvá asi 20 min. Poté žáci 
napíšou dopis své postavě v ClassDojo. 



 
1. stupeň
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2. stupeň

ZŠ SŠ předmět odkaz
web aplikace

26 27

https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-
whiteboard/digital-whiteboard-app

Whiteboard

popis

aktivita v hodině

Jedná se o nástroj simulující tradiční školní tabuli, je zdarma součástí služby Office 365 a to jak ve verzi 
webové, tak ve formě aplikace pro Windows a iPadOS. Stažená aplikace nabízí mnoho rozšířených funkcí 
jako je pravítko, úhloměr, formátování pozadí tabule, exportu tabule do formátu obrázku nebo kreslení 
do PDF a Word dokumentů. Tabule jsou ukládány online a jsou tak dostupné kdykoliv a kdekoliv. Zároveň 
je možné je dle potřeby sdílet se žáky, ať již ve formě pro čtení nebo i pro spolupráci.  

Možnosti využití v rámci Whiteboardu jsou opravdu pestré. Od slepých map, do kterých mají studenti 
kreslit např. umístění měst, přes společnou tvorbu myšlenkových map až po označování jednotlivých 
částí lidského těla. V rámci aplikace je předpřipravených i několik pokročilých šablon např. na SWOT 
analýzu, debaty nebo empatické mapy.
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http://www.obrazovka.cz/zabava/
identikit/identikit.htmlČeský jazyk

popis

aktivita v hodině

Identikit

Aplikace Identikit slouží pro vykreslení osob. Stejný způsob využívá například policie, když se snaží 
identifikovat osobu. Ve výuce lze tuto aplikaci využít například při procvičování popisu.

Žáci si ve dvojicích nebo v týmech procvičí popis osoby. Jeden žák v týmu dostane obrázek osoby, na 
který se chvíli dívá (10-15 s), aby si jej zapamatoval. Poté se pokusí osobu co nejlépe popsat. Druhý žák 
(případně více žáků v týmu) pak vytvoří podobiznu popisované osoby. Výsledek si nakonec porovnají s 
původním obrázkem.



 
1. stupeň
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2. stupeň

ZŠ SŠ předmět odkaz
web aplikace

28 29

https://www.webnode.cz/

Webnode

popis

aktivita v hodině

Webnode je služba, který nabízí možnosti tvorby vlastního webu. Pomocí šablon je tvorba zcela velmi 
intuitivní, a proto ji zvládne jistě každý.

Kdo by nechtěl mít vlastní blog nebo web? Vytvořme si vlastní online čtenářský deník nebo třeba zásobník 
slohových prací. Lze také vytvořit jeden blog pro celou třídu a napsat online příběh třídy. Takto lze spojit 
třeba výuku českého jazyka a výuku informačních technologií.
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30 31

různé předměty https://kahoot.com/schools-u/

popis

aktivita v hodině

Kahoot

Kahoot je vzdělávací platforma, mnohostranně využitelná napříč všemi předměty. Pro používání je nutná 
registrace učitele. Free verze je velmi obsáhlá. Učitelé mohou vytvářet vlastní kvízy nebo využít kvízy již 
vytvořené jinými učiteli. Aplikace Kahoot je dostupná v anglickém jazyce. 

Kahoot lze využít například v českém jazyce k procvičování a upevnění znalosti vyjmenovaných slov. 
Lze hrát formou online soutěže všech žáku v hodině. Aplikace nabízí i varianty, kdy každý hraje sám 
například z domu v čas, jaký mu vyhovuje. Kahoot můžete vytvořit vlastní nebo vyhledat v databázi. Kvíz 
má více možností: žáci vybírají až ze čtyř možností nebo určují, zda je tvrzení správné nebo špatné.



 
1. stupeň
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ZŠ SŠ předmět odkaz
web aplikace

30 31

Aj, Nj https://quizlet.com/

Quizlet

popis

aktivita v hodině

Quizlet je vzdělávací platforma, která umožňuje vkládat slovíčka v cizím jazyce, prohlížet a učit se je 
včetně výslovnosti. Následně si slovíčka procvičovat formou her a testů.

Učitel vytvoří sadu slovíček k tématu, které právě probírá. Tato platforma nabízí opravdu velké množství 
způsobů procvičování. Nejprve se pomocí flashcards žáci se slovní zásobou včetně výslovnosti seznámí, 
pak mohou procvičovat znalost slovíček různými způsoby: learn, write, spell. Žáci si mohou zahrát 
několik druhů her: match, gravity, quizlet live. Quizlet live lze hrát ve skupinách.

Učitel může navíc v případě potřeby test vygenerovat a vytisknout.
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32 33

popis

aktivita v hodině

Flipgrid – Exkurze, vzdělávací program

Flipgrid je vzdělávací platforma, která k procesu učení využívá natáčení krátkých videí. Platforma 
je dostupná pouze v angličtině. V aplikaci je nutné si vytvořit účet – educator signup. Založení je 
jednoduché. V prostředí se vytvářejí tzv. GRIDY – záleží, zda je pojmete jako třídy nebo předměty. V 
„GRIDECH“ vytváříte témata, ke kterým se natáčejí videa – „TOPICS“.

Před exkurzí nebo vzdělávacím programem žákům oznámíte, že po absolvování programu ve škole 
natočí o tomto programu krátké video. Žáci jsou více motivovaní věnovat exkurzi nebo vzdělávacímu 
programu pozornost. Do zadání žákům napíšete, o čem mají video natočit. K videu můžete natočit Váš 
komentář. Žáci si videa mohou vzájemně prohlížet a komentovat.

1.  Dozvěděl jsem se…  
2. Naučil jsem se…  
3. Líbilo se mi…

4. Zaujalo mě…
5. Překvapilo mě…

různé předměty https://flipgrid.com
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https://www.microsoft.com/cs-cz/p/
interaktivni-prvouka/9wzdncrdg215Prvouka

Interaktivní prvouka

popis

aktivita v hodině

Aplikace z Microsoft Store, která slouží k procvičení učiva z prvouky. Obsahuje dvě části: příroda a čas. 
Oblast příroda obsahuje karty s obrázky rostlin a živočichů a je zaměřena na poznávání a pojmenování.

Žáci si spustí program a vyberou téma. Na výběr mají poznávání stromů a rostlin (obsahuje 48 karet)
nebo poznávání živočichů. Za úkol mají správně rozeznat rostlinu nebo živočicha na fotografii a přiřadit 
k němu název.
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https://www.microsoft.com/cs-cz/p/
my-baby-piano-free/9wzdncrfj2pbHudební výchova

popis

aktivita v hodině

My baby piano free

Jednoduchá aplikace, ve které si žáci vyzkouší hraní na piano. Graficky je aplikace vytvořena velmi 
poutavě a barevně.

Žáci dostanou noty písně. Např. Maličká sú. Lze použít jakoukoli jednoduchou lidovou píseň. Záleží na 
věku dětí a znalosti not. Menším dětem můžete noty vytisknout barevně. Barva noty odpovídá barvě 
klávesy na pianu.  Děti si na dotykovém zařízení mohou samy píseň nacvičovat.
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https://flipgrid.comAj, Nj

Flipgrid – cizí jazyk

popis

aktivita v hodině

Flipgrid je vzdělávací platforma, která k procesu učení využívá natáčení krátkých videí. Platforma 
je dostupná pouze v angličtině. V aplikaci je nutné si vytvořit účet – educator signup. Založení je 
jednoduché. V prostředí se vytvářejí tzv. GRIDY – záleží, zda je pojmete jako třídy nebo předměty. V 
„GRIDECH“ vytváříte témata, ke kterým se natáčejí videa – „TOPICS“.

Natáčení videí v cizím jazyce rozvíjí plynulý mluvní projev a výslovnost. V rámci výuky cizího jazyka se 
nabízí široké množství využití.

1.  Reading - čtení: žáci nahrají na video sami sebe, když čtou zadaný text.
2. Práce s textem - porozumění. Žáci obdrží text s otázkami. Odpovědi na otázky nahrají na video.
3. Práce s videem. Žáci shlédnou video v cizím jazyce. K videu mají připraveny otázky. Odpovědi 

nahrají na video.
4. Speaking – žáci hovoří na zadané téma.
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Výtvarná výchova

popis

aktivita v hodině

Malování

Malování je jednoduchý grafický program určený k tvorbě obrázků pomocí základních kreslících nástrojů 
nebo pro editaci již existujícího obrázku. 

Žáci mají za úkol dokončit dvě úlohy:

1.  Vytvořit v aplikaci kreslení listnatý a jehličnatý strom. Při vytváření stromu využít obrazce a po 
vytvoření stromů z geometrických tvarů je vybarvit. Ke stromům napsat jejich název. 

2. Do existujícího obrázku stromu dokreslit objekt dle vlastní fantazie ručním malováním za využití 
štětce nebo tužky.

Aplikace Malování je součástí operačního systému Microsoft Windows.

poznámka
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VV, IKV, Aj

3D Malování

popis

aktivita v hodině

Malování 3D není jen rozšířením svého staršího 
bratra. Aplikace přináší mnoho nových funkcí.

Aktivita je určena pro žáky prvního stupně. Proto 
se pracuje s již vytvořenými 3D obrazci, které se 
podle zadání dokreslují. Využívají se nálepky. 

Žáci dostanou následující úkol: v 3D modelech 
vybrat předpřipravený model ženy a podle zadání 
v angličtině jej dokreslit.

The girl is wearing a yellow jacket, red trousers and 
black shoes. She has got black eyes, brown hair 
and red mouth. 

Aplikace Malování 3D je součástí operačního systému Microsoft Windows 10.

poznámka
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Aj https://www.microsoft.com/en-us/p/
nsquared-letters/9wzdncrdrnm2

popis

aktivita v hodině

Nsquared letters

Aplikaci lze bezplatně stáhnout z Microsoft Store. Po spuštění se zobrazí plocha rozsypaných a 
převrácených písmen.

Lze využít v anglickém jazyce. Žáci dostanou za úkol ve stanoveném časovém limitu vytvořit co nejvíce 
slov k aktuálně probíranému tématu. Je možné pracovat samostatně i ve dvojicích, žáci mohou zároveň  
mezi sebou soutěžit, tvořit věty bez časového limitu či procvičovat psaní slov z nové slovní zásoby.
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https://www.microsoft.com/cs-cz/p/imath-math-
practice-that-feels-like-play/9wzdncrfjbwjMatematika

iMath

popis

aktivita v hodině

Aplikace pro výuku matematiky, která zábavnou formou procvičuje mnoho typů matematických 
operací. Jako formu procvičování si můžete zvolit klasického počítání, matematické sudoku, pexeso či 
matematické závody aut. Výhodou je možnost zvolit obtížnosti. Je možné hrát samostatně nebo ve 
dvojicích jako tzv. challenge. Nevýhodou může být, že aplikace je dostupná pouze v anglickém jazyce.

Procvičení malé násobilky. Lze zvolit dva moduly: klasické procvičování Fast calculation practises – 
arithmetic nebo Math games – Math for speed – závody aut či Math card – pexeso. Obtížnost a druh 
početní operace se nastavuje v každém modulu.
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https://get.plickers.com/Vlastivěda

popis

aktivita v hodině

Plickers

Ideální aplikace pro opakování, fixování a zpětnou vazbu. Za pomoci mobilního zařízení, projekce a QR 
kódu, můžete vytvořit set otázek či testů a mít seznam odpovědí rovnou online na projekci.

Žáci si vytvoří set otázek A,B,C,D ve skupině. Každá skupina pak promítne své otázky online na tabuli. 
Ostatní skupiny mají vytištěné QR kód přímo z aplikace. Každý QR kód má své číslo a na každé straně 
písmenko, které když je na horní části, značí odpověď žáka. Podle toho, jak je QR kód natočený čtečka 
aplikace pozná, jakou odpověď žák označil. 

 ● Žáci promítnou otázku
 ● Naskenují QR kód ostatních žáků pomocí aplikace
 ● Promítnou odpovědi a diskutují o volbě odpovědi 
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Český jazyk https://www.gramar.in/cs/

gramar.in

popis

aktivita v hodině

Online prostředí pro zábavní procvičování a ukotvení českého jazyka pro žáky 1.-6. tříd základní školy a 
pro žáky 4. ročníku střední školy. Webová stránka umožňuje vytvoření třídy, kde lze vidět, co dané dítě 
procvičilo. 

Hra proti spoluhráči:

 ● Žáci utvoří dvojice, přijmou svou výzvu a stanou se spoluhráči.
 ● Žáci hází kostkou a posouvají se na hracím poli, kde řeší úlohy z českého jazyka z celého svého 

ročníku. Pokud úlohu nevyřeší, vrací se zpět na původní pole a řeší znovu úlohu podobného typu.
 ● Tímto způsobem se střídají, dokud se jeden z žáků nedostane na konec hracího pole, potom hra 

končí.
 ● Pokud se ve třídě najde někdo, kdo by nechtěl hrát se spolužákem ze třídy, může hrát sám se 

sebou nebo proti virtuální soupeřce Grétce.
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Aj, IKV

popis

zadání

aktivita v hodině

Editor videa Windows

Jednoduchá aplikace Windows na tvoření videa s hudebním podkladem a popisky. Video lze složit již z 
nahraných videí, kde lze ztlumit i zesílit zvuk a přidat do videa fotky a komentáře. Je to tedy dokonalý 
nástroj pro utváření jednoduchého videa. Kompletní příručka k Editoru videa je na aka.ms/prirucky

Úkolem žáku je vytvořit „videoslovník“ 3. ročníku v anglickém jazyce. Kreativitě se meze nekladou. 

 ● Nafoť obrázky či předměty slovíček z vybrané lekce; u slovíček týkajících se emocí natoč video
 ● V programu „Editor Videa“ vyber nový projekt a pojmenuj jej
 ● Vytvoř úvodní stranu, kde bude název lekce a třída
 ● Vlož fotky a videa postupně za sebou
 ● Ke každému videu či fotce přidej titulek se slovíčkem a správnou výslovností
 ● Na závěr přidej poděkování a jméno autora
 ● K videu vyber hudbu a následně z projektu vytvoř finální video soubor
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OSV https://www.zlatka.in/cs/

Zlatka.in

popis

aktivita v hodině

Zábavná finanční gramotnost, v rámci které Vás Zlatka provede informacemi nejen o penězích, ale také 
třeba o tom, jak s nimi hospodařit, či jak to funguje v bankách. 

Žáci si pomocí aplikace zahrají na finanční poradce. Projdou krok po kroku situací, která by se mohla 
reálně stát. Řeší úlohy a zamýšlejí se nad tím, jaká odpověď je nejlepší. Zlatka jim vždy vysvětlí, proč 
je daná odpověď ta správná. Žáci si pak zahrají reálnou scénku dané situace a zkusí správně poradit 
ostatním studentům. Zde vzniká prostor pro diskuzi a zpětnou vazbu.
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OSV https://www.trainbra.in/cs/

popis

aktivita v hodině

Trainbra.in

Webová stránka, která poukazuje na kritické myšlení. Na této stránce naleznete na toto téma 8 692 
řešených úkolů, 2 972 správných řešení a dokážete zde strávit 244 hodin.

Hodina na téma stádový efekt. Žáci si na webové stránce připojí k odvětví „stádový efekt“, zde si přečtou 
úvodní text k tématu a odpoví na dané otázky k úvodnímu textu. Pokud správně odpoví, přesunou se k 
reálné situaci. Vzhledem k odlišnému vnímání žáků vznikne zajímavá diskuse. Pokud zbyde čas, můžete 
se podívat i na další zdroje. 
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https://www.geograf.in/cs/Vlastivěda, Zem.

Geograf.in

popis

aktivita v hodině

Webová stránka, kde jsou zeměpisné informace o celém světě. Stránka je vhodná pro online procvičování 
zeměpisu, naleznete zde slepé mapy a spoustu zajímavých způsobů, jak dětem zpříjemnit hodiny 
zeměpisu.

Žáci si utvoří skupinky, ve kterých se na základě charakteristických a faktických informacích snaží 
uhodnout stát. Nad každou otázkou vedou žáci diskuse, proč volí zrovna tento stát. Upozorňují na 
podobnost s jinými státy a fixují si informace. 
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https://tinkercad.com/Informatika, dílny, 
matematika

popis

aktivita v hodině

TinkerCad

Jedná se o bezplatnou a jednoduchou aplikaci k vytváření 3D modelů.

Představení aplikace TinkerCad, přihlášení do předem připravené třídy. Učitel představí základní ovládací 
prvky aplikace. Vysvětlí pohyb na pracovní ploše – navigaci v rovinách a osách, úhlech rotace.

Žáci vytvářejí svůj první 3D model – klíčenku se jménem.

Následně žáci eportují  .STL soubor pro 3D tiskárnu.
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http://code.org

Hour of Code

popis

aktivita v hodině

Jde o webovou aplikaci, která umožňuje výuku programování. Aktivity jsou tvořeny na 1 vyučovací hodinu 
(Hour of Code) či na více hodin (projekty). Pokud jde o jednohodinové aktivity, není nutné přihlášení. 
Ukončení aktivity je certifikátem. Aktivit je větší množství a každý rok přibývají nové. Výuku si ukážeme 
na aktivitě Minecraft.

Před hodinou je vhodné žákům vysvětlit pojem blokový příkaz a program. Programuje se blokově pomocí 
blokových příkazů. Program si mohou žáci neomezeně spouštět a hledat lepší řešení. Důležité je dát 
žákům prostor hledat vhodné řešení. Pokud si žák neví rady, je vhodné, aby si vyzkoušel svůj program na 
sobě. Chodí jako postavička z Minecraftu a vykonává příkazy. Splněné úkoly se nahoře označují pomocí 
zeleného kolečka. Po splnění všech úkolů je možné vytisknout certifikát o splnění aktivity. 

Webová aplikace, potřebuje připojení k internetu.

poznámka

Informatika
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https://historylab.cz/dějepis, občanská 
výchova, ZSV                  

popis

aktivita v hodině

HistoryLab

Webová aplikace pro práci s historickými prameny. Aplikace je zaměřena na 20. století. Žáci sami analyzují 
reálné historické prameny v „historické laboratoři“. 

Aplikace nabízí velké množství cvičení, která zábavnou a zajímavou formou seznamují studenty s 
historickými prameny. U každého cvičení si učitelé i studenti mohou zobrazit doporučený postup pro 
plnění úkolu a po jeho prostudování mohou tento úkol spustit. Jednotlivé úkoly mají různou délku a 
mohou být zařazeny ve všech fázích vyučovací hodiny. Aplikace vhodně rozvíjí kritické myšlení žáků a 
využití najde také při skupinové práci a projektech. 
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Anglický jazyk https://learningapps.org/

LearningApps

popis

aktivita v hodině

LearningApps je vzdělávací platforma využitelná pro výuku cizích jazyků. Platforma je dostupná v šesti 
jazycích. Jedním z nich je anglický jazyk. Jedná se o zábavné procvičování gramatických jevů nebo slovní 
zásoby. Aplikace nabízí mnoho typů cvičení. Např. hledání dvojic, doplňování do textu, přiřazování pojmů 
do různých kategorií, křížovka, pexeso. Pro používání není nutná registrace učitele. Učitelé mohou využít 
cvičení vytvořená jinými učiteli. Registrace je nutná, pokud si chcete vlastní cvičení vytvořit. 

Procvičování času v anglickém jazyce.  Po spuštění vyberete zvolte: Browse, English, Time. Je zde velké 
množství různých druhů cvičení, které můžete využít při různých školních aktivitách.
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Chemie https://www.microsoft.com/cs-cz/p/
chemistry-sky-lab/9wzdncrdprmh

popis

aktivita v hodině

Chemistry Sky Lab

Sky Lab je simulátor vybraných chemických reakcí, které mohou studenti využít k lepšímu pochopení 
toho, jak fungují. Jsou zde popsány vlastnosti reaktantů a činidel. Aplikace je v angličtině. 

Studenti vybírají chemické reaktanty tak, aby mohly probíhat chemické reakce. Na základě podkladů od 
vyučujícího nebo bezpečnou metodou „pokus a omyl“ zkoumají, které látky spolu reagují. U všech látek 
jsou uvedené jejich vlastnosti, které studentům mohou pomoci se rozhodnout, jakou látku pro chemický 
pokus použít.
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https://www.microsoft.com/cs-cz/p/
chemistry-aid/9wzdncrdn8fxChemie

Chemistry Aid

popis

aktivita v hodině

Praktická pomůcka, která obsahuje kalkulačku molární hmotnosti prvků a referenční listy s rovnicemi, 
ionty, konstantami apod. Aplikace je v angličtině.

Kalkulačka urychlí práci při výpočtech molární hmotnosti, dětem s poruchami učení výrazně ulehčí práci. 
Referenční listy využijí žáci nejen na základní škole, ale i na střední škole při složitějších výpočtech.
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https://edu.ceskatelevize.cz/Čj, D

popis

aktivita v hodině

ČT edu

Vzdělávací portál České televize pro žáky ZŠ i SŠ. ČT edu nabízí volně dostupná vzdělávací videa pro 
všechny učitele, žáky i jejich rodiče. Vychází z českého kurikula a podporuje mezipředmětové vztahy.

Ve výuce o českých pověstech lze žákům pustit například pověst o praotci Čechovi. Po zhlédnutí videa 
budou žáci diskutovat, zda by pověst mohla být pravdivá, či ne. Pokusí se vyvodit, co pověst v literární 
teorii znamená. Převypráví Čechův příběh a zasadí děj do historického kontextu.
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www.youtube.comČeský jazyk

Youtube – líčení

popis

aktivita v hodině

Youtube obsahuje mnoho videí, která lze využít ve výuce. Různá vzdělávací videa lze využít v českém 
jazyce jako doplněk k výkladu učiva (např. Pavel Koutský – Dějiny udatného českého národa), nebo na 
základě ukázky z dokumentu se mohou žáci pokusit napsat výtah.

Žáci si pustí předem stanovenou ukázku (např. Smetana – Má vlast). Používá se metoda volného psaní, 
při které žáci poslouchají a vnímají hudbu, zamýšlí se nad vlastními emocemi vyvolanými hudbou. 
Ukázku si při psaní stále pouští dokola a snaží se popsat, co „vidí“, když zavřou oči.
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https://onenote.com/Matematika

popis

aktivita v hodině

OneNote – matematika

OneNote slouží jako poznámkový blok. Žáci ho můžou používat jako elektronický sešit, do kterého můžou 
nejen psát, ale také kreslit, vkládat různé mediální soubory, značky nebo zapisovat rovnice. Rovnice je 
pak možné přímo v aplikaci OneNote nejen vypočítat, ale také zobrazit postup jejich řešení.

Učitel zadá žákům několik matematických příkladů. Žáci se je pokusí vyřešit sami. Teprve poté si své 
výpočty ověří pomocí funkce Matematika. Následně dostanou za úkol vymyslet 3 další podobné příklady, 
tak aby ve výsledku nevznikala desetinná čísla.
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https://www.skolasnadhledem.cz/

Škola s nadhledem

popis

aktivita v hodině

Škola s nadhledem představuje doplňující cvičení do výuky předmětů na 1. i 2. stupni ZŠ, ale také zde lze 
nalézt cvičení z matematiky a českého jazyka pro SŠ a cizí jazyky jako např. angličtina, němčina, ruština, 
francouzština nebo španělština.

Cvičení lze využít jako doplňující interaktivní cvičení k pracovním sešitům Fraus nebo samostatně pro 
procvičování daného učiva. Učitel žáky pouze nasměruje na cvičení, které budou plnit (např. synonyma/
antonyma v českém jazyce). Na konci každého cvičení žáci uvidí svou úspěšnost a můžou si zkontrolovat 
své chyby. Tato aktivita se hodí pro rychlou reflexi učiva.
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https://www.onlinecviceni.cz/Český jazyk, 
matematika

popis

aktivita v hodině

Online cvičení

Online procvičování matematiky a českého jazyka. Žáci si mohou sami nalézt cvičení na procvičování, 
nebo učitel založí skupinu, do které vkládá úkoly, jež mají žáci vyřešit.

Žáci si procvičí dané téma v českém jazyce nebo v matematice. Učitel založí skupinu pro svou třídu. 
Následně pro skupinu vytvoří online test pro opakování daného tématu (např. zadá žákům 4 cvičení na 
procvičování vět jednoduchých a souvětí). Žáci pak můžou porovnat své skóre se svými spolužáky.
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https://www.microsoft.com/store/
productId/9PFG9CLHG3NLBiologie

Poznávačka biologie 

popis

aktivita v hodině

Jednoduchá aplikace pro výuku biologie na středních školách a 2. stupni základních škol. Aplikace nabízí 
připravené poznávačky obsahující 97 členovců, 20 ryb, 23 obojživelníků a plazů, 67 ptáků a 55 savců. 

Aplikaci je možné využít pro zopakování probraných živočichů, jako přípravu na „poznávačku“ k biologické 
olympiádě, materiál pro samostudium, ale také přímo k testování znalostí žáků. Žáci si mohou nejprve 
zobrazit galerii s fotografiemi všech organismů (slouží jako výukový materiál), poté mají možnost spustit 
si jednotlivé testy a své znalosti si tak ověřit. Čas na hádání jednotlivých živočichů je možné nastavit (po 
uplynutí této doby se u fotografie rovnou zobrazuje správný název).  
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Matematika https://matika.in

popis

aktivita v hodině

Matika.in

Jedná se o online aplikaci k procvičování úloh z matematiky pro žáky základní školy, kde se vyučuje 
Hejného metodou. Aplikace obsahuje matematické úlohy s jedním řešením, více řešeními, ale i bez 
řešení. Výhodou je neomezené množství úloh, vytváření tiskových sestav, automatická kontrola 
vyřešených úloh a další. Jedna z předností je možnost vytvoření třídy a sledování pokroku žáků. 

Varianta pro celou třídu:

 ● Přihlášení žáků pod svým jménem
 ● Volba ročníku (obtížnosti) a volba libovolného matematického prostředí žákem
 ● Řešení úloh
 ● Sebereflexe
 ● Kontrola vyučujícím a doporučení pro řešení dalších úloh

Další varianty:

 ● Společné stanovení oblasti řešení úloh učitelem
 ● Stanovení rozsahu úloh učitelem dle individuálního pokusu žáka
 ● Volba úloh a prostředí na základě předchozí sebereflexe
 ● Vytvoření papírových pracovních listů
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Odborné předměty přihlášení přes office.com

PowerPoint

popis

aktivita v hodině

Aplikace na tvorbu prezentací, plakátů apod.

Každý žák vytváří svůj odborný článek, který může být zařazen do školního časopisu. Pro jeho tvorbu 
využije jeden snímek prezentace, jeho formát je nutné upravit podle formátu výsledného časopisu 
(nejlépe A4, svisle orientovaná stránka). Pomocí široké škály nástrojů, které jsou v PowerPointu k 
dispozici, tvoří žáci stránku časopisu tak, aby byla graficky atraktivní pro ostatní a splňovala zadaná 
typografická pravidla. 
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Matematika https://www.microsoft.com/cs-cz/p/matemag-
dobrodruzna-edukativni-hra-cz/9nfrx450g43b

popis

aktivita v hodině

Matemág

Jedná se o dobrodružnou matematickou hru, kde se děti vypraví na cestu za čarodějem Matemágem. Při 
putování světem řeší žáci rozmanité matematicko-logické rébusy.

Žáci prochází světem a řeší matematicko-logické rébusy z jednotlivých prostředí matematiky Hejného.

Placená licence, demo k vyzkoušení zdarma.

poznámka
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Pixton Comic Characters

popis

aktivita v hodině

Doplněk do aplikace PowerPoint na rychlou a velmi jednoduchou tvorbu komiksových postav. 

Žáci i učitelé si mohou vytvořit komiksové postavičky k ozvláštnění jejich prezentací, případně celý 
komiks přímo v jim známém prostředí PowerPointu. Doplněk nabízí velké množství přednastavených 
vzhledů postaviček, žáci si z nich mohou sestavit své postavy podle potřeby. 

Doplněk aplikace PowerPoint (dostupný také ve webové verzi). Ke stažení mezi doplňky v PowerPointu.

poznámka
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https://www.microsoft.com/store/
productId/9WZDNCRFJ175Chemie

popis

aktivita v hodině

Periodická tabulka

Jednoduchá periodická tabulka ve formě aplikace, zobrazující základní informace o jednotlivých prvcích 
včetně modelů atomů, fotografií prvků a symbolů nebezpečnosti. Aplikace podporuje češtinu. 

Žáci vyhledávají údaje o jednotlivých prvcích. Tabulka barevně rozděluje prvky do skupin a po kliknutí 
na vybraný prvek se zobrazí přehled informací o tomto prvku. Tabulka je vhodná také pro výuku 
modelů atomů. Oproti jiným tabulkám obsahuje tato aplikace také piktogramy, které žáky upozorní na 
nebezpečné vlastnosti jednotlivých prvků. 
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https://www.microsoft.com/store/
productId/9NBLGGH3FVLK

Přírodopis, biologie

Cell Anatomy 3D

popis

aktivita v hodině

Aplikace s 3D modely rostlinných, živočišných a bakteriálních buněk. Aplikace je v angličtině. 

Aplikace je vhodná především jako doplněk do hodin biologie. Zobrazuje jednotlivé typy buněk 
v podobě 3D modelů. Učitel má během výkladu možnost skrývat jednotlivé organely (nebo naopak 
nechat zobrazené pouze vybrané). S modelem je možné pohybovat, přibližovat jej nebo přepnout na 
průhledný model. Žáci si mohou podle aplikace vytvořit jednoduché nákresy organel i celých buněk, 
případně pomocí výstřižků ukládat tyto modely do svého elektronického školního sešitu.  
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https://www.microsoft.com/store/
productId/9NBLGGH5HRGC

Přírodopis, biologie, 
výchova ke zdraví

popis

aktivita v hodině

Body Mass Index BMI

Jednoduchá a přehledná kalkulačka pro výpočet BMI.

Žáci zadávají údaje přímo do přednastavených oken v kalkulačce. Aplikace podle zadaných údajů 
vypočítá BMI dané osoby a jeho hodnotu zařadí do jedné z kategorií (rozdělení do kategorií podle 
WHO). Aplikace pracuje s údajem o váze a výšce testované osoby. 

Aktivitu je vhodné zařadit během laboratorní práce z biologie, ale hodí se také k nejrůznějším tématům 
předmětu výchova ke zdraví. 
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https://www.microsoft.com/store/
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Atom - Periodic Table & Tests

popis

aktivita v hodině

Periodická tabulka obsahující základní informace k jednotlivým prvkům a připravené testy na slepou 
periodickou soustavu prvků. Dále zde najdete kalkulačku pro výpočet molárních hmotností. Aplikace je 
v angličtině. 

Žáci vyhledávají údaje o jednotlivých prvcích. Aplikace nabízí možnost využít přednastavených testů, 
vhodná je hlavně pro testování umístění prvků do slepé periodické soustavy prvků. Zajímavou funkcí 
aplikace je kalkulačka pro výpočet molárních hmotností, která může žákům usnadnit práci při chemických 
výpočtech.
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Přírodopis, biologie https://www.microsoft.com/store/
productId/9MZN62XZ8M6S

popis

aktivita v hodině

Animal Sounds Audio

Aplikace obsahující více než 100 zvuků různých druhů živočichů (ptáci, plazi, obojživelníci, hmyz, savci). 
Ke každému zvuku je přiřazena fotografie daného zvířete.

Žáci mají možnost slyšet a porovnat zvuky jednotlivých živočišných druhů. Aplikace je vhodná pro 
„poznávačku“ ptáků podle zvuků k testování žáků (SŠ a starší), ale také na doplnění výkladu k jednotlivým 
živočišným druhům. 
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Přírodopis, biologie https://www.microsoft.com/store/
productId/9WZDNCRD91MW

3D Bones and Organs (Anatomy)

popis

aktivita v hodině

Aplikace obsahuje interaktivní 3D modely lidského těla (včetně jednotlivých orgánů). Dále jsou zde k 
dispozici kvízy na zopakování a ověření znalostí. Aplikace je v angličtině.

Aplikace je vhodná jako doplněk při výuce lidského těla. Lze ji použít také pro testování znalostí žáků 
(jako interaktivní model celého těla i jednotlivých orgánů). Součástí této aplikace jsou kvízy k ověření 
znalostí. (Tyto kvízy nejsou dostupné v češtině, proto jsou vhodné spíše pro gymnázia). 
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https://www.microsoft.com/cs-cz/p/
corinth-3d/9p59wrq6bb3p

Přírodověda, fyzika, 
chemie

popis

aktivita v hodině

Corinth 3D

Jedná se o vzdělávací aplikaci s více než 1500 výukovými 3D modely. Corinth zvyšuje zapojení žáků do 
výuky pomocí interaktivních 3D modelů. Propojení s balíkem aplikací Office nabízí použití modelů v 
prezentacích a jiných výukových materiálech. 

Žáci si v aplikaci prohlížejí jednotlivé modely k aktuálně probíranému tématu a prohlubují si tak své 
znalosti. Učitel promítá příslušný model na tabuli a komentuje.

Žáci si připraví referát a jako doprovodný prvek při prezentaci využívají 3D model.
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Circuitry

popis

aktivita v hodině

Naučte se o elektronice a elektronických obvodech zábavným způsobem. Zjistěte, jaký je rozdíl mezi 
sériovým a paralelním obvodem.

Žáci se seznámí se základními součástkami elektrického obvodu, jako je například LED dioda, rezistor, 
ampérmetr a jiné. Vhodné je žákům tyto součástky ukázat i fyzicky a hodinu obohatit o ukázku fyzického 
zapojení elektrického obvodu. Učitel představí žákům i schematické značky součástek. Dále žáky seznámí 
s ovládáním aplikace a nechá je vytvářet elektrické obvody dle zadání.



70

S přibývajícím počtem mobilních zařízeních ve školách přibylo i velké množství aplikací a portálů, které 
nabízejí vzdělávací obsah. Věříme, že Vám naše příručka přinesla řadu zajímavých tipů a pomohla se 
Vám lépe zorientovat v nepřeberném množství vzdělávacích aplikací a webových stránek přinášející 
vzdělávací obsah.

Pokud hledáte další tipy na zajímavé a v praxi vyzkoušené vzdělávací aplikace, podívejte se na naše další 
příručky, které naleznete na adrese https://aka.ms/prirucky

Tým autorů

Závěr

64 aktivit  
pro školní  
mobilní zařízení

Renáta Bugárová, Kristýna Dostalová, Martina Dvořáková,  
Miroslav Dvořák, Miroslav Dvořák (Microsoft), Lucie Fundáková,   
Karel Klatovský (Microsoft), Tomáš Rajman, Lenka Winterová

aka.ms/skolstvi
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64
64 aktivit 

pro školní mobilní zařízeníPublikace obsahuje otisky obrazovek pořízené v červnu 2020.  
Některé obrazovky se mohou v době čtení této příručky lišit. 

aka.ms/skolstvi


