
APLIKACE DO HODIN 

OBČANKY

LETEM SVĚTEM aneb NÁPADY NA OŽIVENÍ HODIN

Start



PETRA SLÁMOVÁ

UČITELKA NA 2.STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY v
ČESKÉ LÍPĚ 
ČESKÝ JAZYK A VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
KOORDINÁTORKA OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ



JAKÉ APLIKACE 
VYUŽÍVÁTE?

V JAKÉM TÉMATU 
JSTE APLIKACI 

VYUŽILI?



https://padlet.com/petruseslama/ii9r5ody4u5v65tr



VYUŽITÍ APLIKACÍ
 

přímo v hodinách
pro zpracování domácího zadání (podpůrné, rozvojové úkoly)



využití v hodině

záznam nápadů
tvoření myšlenkové mapy - zápis

zdroj informací
aktivizace žáků
zpětná vazba

kontrola projektu
 

domácí zadání
dostatek času k promyšlení - kreativita

možnost seberealizace
srovnávání

vzájemné hodnocení
týmová práce

projekt

APLIKACE  JAKO NÁSTROJ PRO ROZVOJ DIGITÁLNÍ KOMPETENCE 



MAPOTIC (PROJEKT, PARTICIPACE,
MAPOVÁNÍ PROBLÉMU)

PADLET (EVOKACE, UVĚDOMĚNÍ,
REFLEXE)

QR KÓDY (UVĚDOMĚNÍ)

STORYBOARD THAT (UVĚDOMĚNÍ)

TRIMINO (EVOKACE)



UKÁZKY

1. mapování

2.QR kód
masopust, školní řád, ctnosti a 
neřesti

3. PADLET

problém, hypotéza - mapování, 
ověřování - napoříklad 
adaptační opatření v obci, hluk 
v obci - www.vocaroo.com

mapování, kauzy, významná 
místa, významné události, 
dobrý skutek, cukr

4. TRIMINO instituce, pojmy z finanční 
gramotnosti

5. STORYBOARD THAT komiks - situace: styk s úřady, 
významné dny

https://www.mapotic.com/sberna-mista-a-dalsi-pomoc-na-ceskolipsku
https://www.mapotic.com/
https://padlet.com/dashboard
https://www.facebook.com/ZSPartyzanska/photos/pcb.2837547656466050/2837547399799409


https://www.mapotic.com/
https://www.mapotic.com/sberna-mista-a-
dalsi-pomoc-na-ceskolipsku

https://mal-den-code.de/

https://schule.paul-matthies.de/Trimino.php

    https://www.storyboardthat.com/



Zadání pro práci s QR kódy
 
Milí dobrodruzi, nastává důležité období. Pojďme dnes prozkoumat tento zajímavý český 
svátek. A když si zapamatujete nějaké informace, bude to moc fajn!
 
Doma vašim blízkým budete moci vysvětlit, o co vlastně jde! Vaším úkolem bude vyplnění 
QR kódu. Honem, přijďte si pro něj!!! 
 
 Taaaak…už ho máte před sebou, ale je nějaký divný, co…No, úkolem bude, abyste 
odpověděli na otázky, které jsou pro vás připravené. Nekoukej a honem si poběž pro 
zadání!!! A co s tím? Pokud odpovíte ANO, vybarvíte VŠECHNA ČÍSLA dané otázky. Například: 
Na otázku 3 odpovídáte ANO. Takže zabarvíte černě všechna políčka s trojkou. Až bude 
podle vás vše hotové, tak naskenujte QR kód. Co se stane…? Můžete se tedy pustit do práce.
 
 První den masopustu je pevně daný. 
Jaké zvíře nemohlo v průvodu chybět? Byl to medvěd? 
Jiný název pro tento svátek je „fašank“? 
Znamená slovo „karneval“ větu „Sbohem, maso!“? 
Smělo se v období půstu jíst vepřové? 
Slaví svátek 24.února Jiří? 
Je postní barvou barva fialová? 
Před čím mělo chránit snězení „kočiček?“ Bylo to před bolestí v krku?







Zajímá vás něco?
Bylo něco nesrozumitelné?
Ptejte se:-)



Děkuji za pozornost!

petra.slamova@zspartyzanska.cz


