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Osnova

• Učitel jako samozvaný tvůrce audiovizuálních 
didaktických prostředků.

• Zábava ve vyučování.

• Grafické didaktické prostředky.

• Animace.

• Video didaktické prostředky.

• Audio didaktické prostředky.



Učitel jako samozvaný tvůrce audiovizuálních 
prostředků 

• Materiální didaktický prostředek  (didaktický 
prostředek je vše, co vede k dosažení výukových cílů).

• Čistá radost z osvobozené tvořivosti jako odpověď na 
truchlivé časy covidových lockdownů.

• Vynucená tvořivost vzešlá z potřeby neexistujících 
nebo nedostupných didaktických prostředků.

• Snaha udělat vyučování zábavnější.



Zábava ve vyučování



• Udělat dobrou show!

• „Všudypřítomná ‚skvělá zábava‘ stojí v cestě 
vzdělávání.“

• „Vzdělávání stojí v cestě skvělé zábavě.“

• Může školní vyučování konkurovat zábavě?

• Edutainment. Kritika společnosti zaměřené na 
zábavu.

Jak může škola konkurovat zábavě?



Je zábavné vyučování důstojné? 

„Ve svém kvetoucím věku se radoval jako veselý 
mladík, jeho široké k myšlení vybudované čelo bylo 
sídlem nezničitelného veselí a radosti, řeč překypující 
myšlenkami plynula z jeho rtů, žert, vtip a rozmar 
měl pohotově a jeho poučná přednáška byla zároveň 
skvělou zábavou.“

(Johann Gottfried Herder

In Störig 1996, s. X)

Immanuel Kant



Je zábavné vyučování důstojné? 

• Poznávání může a má být zábava.

• Zábava ve vyučování není na škodu, pokud 
dlouhodobě negeneruje plytkost, nenáročnost -
snižování úrovně vzdělávání.

• Zábava nemá být ve vyučování samoúčelná –
měla by vést k cíli vzdělávání (nikoli cíl 
oddalovat).

• Učitel by neměl zapomínat, že poznávání je také 
tvrdá práce.

• Je humor jedním z kritérií dobrého učitele?



Grafické didaktické prostředky



















Obrázek jako jeden z nástrojů „vícekanálového“ 
vnímání informací

Copak není na světě didaktických obrázků dost?



Obrázek jako jeden z nástrojů „vícekanálového“ 
vnímání informací



Mé grafické nástroje

• MS Malování

• InfranView (freeware)

• Gimp (free and open-source software)





Animace



• Profesionální výukový software?

Animace



Nástroje pro tvorbu videa

• MS MowieMaker

• MS  Editor videa

• Audacity (free and open-source software)

• MS PowerPoint



Soubory pro animaci



Editor videa (Windows)



Audacity



Video didaktické prostředky



Animovaný lektor



Audio didaktické prostředky



Didaktické písně

• První didaktická píseň.

• Didaktické písně jako odpověď na kázeňské 
excesy problematické třídy.

• Didaktické písně do environmentální výchovy.

• Hudební skupina Těleso.
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