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1. -  

1.1 Využití interaktivní tabule ve výuce základů  

„Cílem společnosti Promethean je odhalovat potenciál lidských možností ve 

vzdělávání a školení lidí v každém věku a po celém světě.“ Tohoto cíle se snaží dosáhnout 

vytvářením, rozvojem, poskytováním a podporou nejnovějších interaktivních výukových 

pomůcek a podporou růstu nejrozsáhlejší světové internetové komunitní sítě učitelů v tomto 

oboru. Těmito způsoby pomáhá společnost Promethean realizovat vizi vzdělávání 21. století a 

zlepšovat zapojení a výsledky žáků i učitelů. Při všem, co děláme, vycházíme ze dvou 

základních předpokladů: 

 Nikdo nerozumí výuce lépe než učitelé.  

 

 Nejlepší způsob, jak zaujmout dnešní technikou obklopené studenty, je prostřednictvím 

technologií“
 1
 

K druhému předpokladu mám drobnou výhradu. Věřím, že technologie jsou pouze jedny 

z možností jak zaujmout a rozhodně nejsou „samospásné.“ Na straně druhé jsem přesvědčen, 

že rozvoj technologií je nutné a nezbytné ve výukovém procesu respektovat a do škol 

začleňovat. V následující práci se pokusím vysvětlit své postřehy vztahující se k používání 

programu interaktivních tabulí s programem ActivInspire ve výuce především z hlediska 

výhod a nevýhod využití programu ActivInspirev hodinách společenských věd. 

1.1.1 Charakteristika předmětu společenské vědy:  

Společenské vědy jsou v poslední době jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících předmětů.  

Obsahový záběr s velkým přesahem do jiných předmětů a poměrně často novými 

skutečnostmi radikálně se měnícími klade požadavky na pedagogy se neustále sebevzdělávat. 

Společný předmět oblastí psychologie, sociologie, ekonomie, práva, globálních problémů 

lidstva, politologie, etiky, religionistiky, filosofie a dalších podoborů základů společenských 

věd je těžké vymezit jednoduchou univerzální definicí. Charakteristické pro výuku je, že jde 

většinou o základní vhled do těchto oblastí. I vzhledem k povaze předmětu většiny výše 

zmiňovaných oborů a jejich neustále se proměňujícímu se obsahu je už v podstatě 

nemyslitelné nové technologie dlouhodobě při výuce nepoužívat. Počítač, dataprojektor, 

internet jsou ve škole dnes většinou již nutnou samozřejmostí. Používání interaktivních tabulí 

                                                 
1
 http://www1.prometheanworld.com/czech/server.php?show=nav.1924 

http://www1.prometheanworld.com/czech/server.php?show=nav.1924
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ve škole je dalším novým fenoménem, který může výuku studentům zpestřit, lépe znázornit a 

ve své podstatě umožnit lepší pochopení dané oblasti. Je ale také potřeba zmínit, že s velkou 

pravděpodobností přijdou technologie nové, které svými možnostmi stávající „pomůcky“ 

předstihnou, a to ve stále zkracujícím se čase. Bude tedy opět na učitelích se s novými trendy 

seznámit a do výuky je zapojit. 

1.1.2 Charakteristika předmětu dějepis: 

Dějepis patří k společenskovědním předmětům. Studenti - žáci si v něm osvojují kulturu 

společenské komunikace a demokratické způsoby svého jednání na základě obeznámení se 

s  historickým procesem. Jednou z hlavních funkcí dějepisu je formování světonázoru a 

uvědomění si sebe sama ve společnosti v souvislostech historických místních, regionálních, 

státních i světových. 

1.1.3 Hodnocení z hlediska výhod využití programu Activ Inspire ve výuce 

společenských věd:  

 Interaktivita – umožňuje vzájemnou komunikaci, tj. přímý vstup do činnosti, 

schopnost lépe začlenit jednotlivce, skupinku, nebo celou třídu do výuky. 

Konkrétní aktivitou, která se mi osvědčila jako úvodní „rozehřívací, motivační“ je 

křížovka, kdy studenti doplňují odpovědi na otázky (Obrázek A) nebo vymýšlejí 

zadání otázek již doplněného textu (B).  

 Obrázek A: 
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Obrázek B: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako obecné doporučení radím předem zjistit stav dataprojektoru (lampy) ve 

třídě, aby pozadí stránky neztěžovalo čitelnost. Při slabé lampě a nezatemněných 

učebnách se může stát, že je příprava nečitelná. Přitom na počítači je příprava čitelná a 

může se zdát jako vhodná. Dojde-li k takovéto disproporci, doporučuji bílé pozadí, 

text černý, maximální velikosti.  

 

 Velmi zajímavou a hodinu zpestřující spatřuji možnost vkládání internetových 

odkazů (doplňující texty, videa, obrázky, mapy, audio atd..) s možností podtrhávání 

textu či zakreslování na tabuli. 
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 Další aktivita, která se mi osvědčila, někdy jako odlehčení části výkladové, jsou různé  

skládačky, nebo doplňovačky textů – vět. 
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 Další možností je vytahování a přiřazování textu nebo objektu.  

 

 
 

 

 
 

 Pro zpestření, oživení, např. výkladové hodiny  
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 Hry – program ActivInspire nabízí i několik zajímavých her (dáma, šachy, piškvorky), 

z nichž nejlépe ve své využitelnosti pro SV se mi jeví AZ kvíz. 

 

Práce, které mě zaujaly a prvky které se velmi často v přípravách objevují a 

jsou určitě pozitivním faktorem v hodinách dějepisu: 

Podobně jako u SV tak i u Dě je křížovka vhodným motivačním prvkem. 
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Zakreslování – do mapy, přiřazování, přetahování textu 

 

 
 

 

 
 

 

Mezi negativa, se kterými se vyučující může setkat při používání ActivInspire patří 

poměrně složité shánění obrazového materiálu. V oficiálních verzích používaných v hodinách 

je potřeba respektovat autorská práva. Možným vyřešením problému může být využití 
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webových odkazů. Práce s ActivInspire  je sice časově náročná (naučení se program ovládat, 

příprava materiálů….), ale je rozhodně pozitivním doplňujícím prvkem výuky.   

1.2 Doporučení a odkazy 

1. Tvorba grafů: 

a. Corel Draw 

b. Zoner Callisto 

 

2. Úprava obrázků: 

a. Corel Photo Paint 

a. Corel Draw 

 

Doporučené zdroje: 

 http:/www.google.cz/ 

 http://commons.wikimedia.org/ 

 http://cs.wikipedia.org/ 

 http://www.cotoje.cz/ 

 http://www.vseved.cz/ 

 http://www.cojeco.cz/ 

 http://www.euroskop.cz/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on-line
http://commons.wikimedia.org/
http://cs.wikipedia.org/
http://www.cotoje.cz/
http://www.vseved.cz/
http://www.cojeco.cz/
http://www.euroskop.cz/
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2. -  

2.1 Využití programu Activ Inspire v hodinách HUDEBNÍ VÝCHOVY 

V hodinách hudební výchovy je program Activ Inspire užitečnou pomůckou v první 

řadě ve výkladových hodinách, kdy lze použít celou řadu hudebních ukázek, ať už předem 

nahraných a uložených v předváděcím sešitě nebo odkazy na internet, kde jsou k dispozici 

např. záznamy z koncertů nebo tanečních vystoupení.  

Příklady:
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Při opakování lze využít různých her. Oblíbené jsou křížovky, AZ-kvíz, pexeso, 

hádání hudebních ukázek, postupné odkrývání obrázků nebo jmen hudebních skladatelů nebo 

interpretů, hudebních nástrojů. Tyto hry jsou podrobněji popsány v kapitole o výtvarné 

výchově.  

 Součástí hodin hudební výchovy je 

používání notového zápisu. Ve sdílených 

prostředcích je celá řada možností.  

 

Sdílené prostředky – Předměty – Hudební 

výchova - ….. 

 

Najdeme zde notový papír, jednotlivé 

značky potřebné pro notový zápis, zvukový 

záznam not, obrázky hudebních nástrojů 

a hudebních skladatelů. 

2.1.1 Referáty: 

 V neposlední řadě je to další z nástrojů, který umožňuje studentům vytvářet 

interaktivní prezentace s výraznými aktivními prvky. 

2.1.2 Závěr: 

 Program je přínosem do hodin hudební výchovy, především ve zprostředkování 

jednoduchého přístupu na internet, práce s obrazovým materiálem a textem, využívání jeho 

interaktivních možností, ať už formou her, testů, přiřazování a doplňování. Zařazování aktivit 

do hodiny je důležité úměrně věku. Starší žáci již často považují cestu k tabuli, kde mají 

doplnit slovo o pěti písmenech, za zdržování výukového procesu. Naopak zařazení pestré 

nabídky hudebních ukázek a videonahrávek je výbornou motivací ke studiu.  

Za velmi užitečné se jeví použití zařízení ActivVote, které po kvalitní přípravě 

a zvládnutí práce s hlasovacími přístroji značně urychlí a zefektivní ověřování a hodnocení 

znalostí žáků.    
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2.2 Využití programu Activ Inspire v hodinách VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

2.2.1 Úvod:  

Vyučování výtvarné výchovy má svá specifika. Budeme se věnovat především 

vyučování tohoto předmětu na středních školách. Výuka je rozdělena do dvou částí. První 

částí jsou hodiny teorie, které zahrnují dějiny umění, teorii plošné a prostorové tvorby atp. 

Druhou část tvoří praktická tvorba studentů. V obou případech se dá s interaktivní tabulí 

pracovat. 

2.2.2 Teoretické hodiny: 

 V hodinách věnovaných dějinám umění se program Activ Inspire a práce s interaktivní 

tabulí ukazuje jako výjimečně užitečná. V této oblasti je použití širokého spektra obrazového 

materiálu přímo nezbytností. Program se dá používat podobně jako prezentace vytvořené 

např. v programu PowerPoint, ale výhodou je spojení s interaktivní tabulí, kdy můžeme do 

obrazů kreslit, vyznačit důležité osy, perspektivu nebo hlavní linie aniž bychom poškodili 

původní obrázek, přiřazovat názvy, porovnávat atd.  
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Pro procvičování se dá využít např. přiřazování a třídění.   

 

Při této práci se zvláště osvědčují kontejnery. 
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Další užitečnou funkcí jsou odkazy na webové stránky internetu. Učitel si tak může 

připravit řadu odkazů s ukázkami z filmů nebo pořadů věnovaných danému tématu a podle 

potřeby je v hodině použít. Případně svůj výklad obohatit o ukázky hudební. 

 Odkazy na webové stránky se dají použít i při jednotlivých ukázkách obrazů. V tomto 

případě je to ale spíše ztráta času. Načítání webových stránek, zvláště pak rozměrnějších 

obrázků, přeci jen zabere nějaký čas, navíc nemusí být vždy úspěšné. Navíc to znamená 

nepříjemné zdržení v hodině. Obrázky, které se na rozdíl od videoukázek používají častěji, je 

lepší předem umístit do předváděcího sešitu.  

 

Archiv obrázků ve sdílených prostředcích je využitelný spíše pro doplnění textu, 

zpestření, ale kvalitní reprodukce uměleckých děl zde nejsou. Je potřeba si pro takový případ 

vytvořit vlastní databázi obrázků, případně si ji umístit do Mých prostředků – Mé knihovny. 
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V nabídce akcí nalezneme několik užitečných položek. 

Barevný kruh, ve kterém jsou barvy rozděleny na primární, sekundární atd. (Bohužel 

je v angličtině a bylo by dobré si předem připravit českou verzi.) 

  

Aktivita zaměřená na kompoziční cvičení. Světlejším obdélníkem lze volně 

pohybovat a určovat výřezy, případně jej i zvětšovat a zmenšovat a upravovat tím rozměry 

výřezů. 
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2.2.3 Křížovka 

 Křížovka se hodí na zahájení hodiny, kdy pomocí odpovědí na otázky týkající se učiva 

z minulých hodin se dostaneme např. k nějakému klíčovému pojmu pro stávající hodinu.  

Má to ale svá drobná úskalí. Je vhodné volit kratší tajenku, neboť je potřeba dodržovat 

velikost písma kolem 25. V opačném případě se stává křížovka nečitelnou pro žáky ve 

vzdálenějších lavicích, a tudíž postrádá smysl.   
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Elegantní řešení jednoho ze studentů  

- vlevo dole jsou zadání k jednotlivým řádkům křížovky, které se dají odsouvat; tím se řeší 

přehlednost na stránce 

2.2.4 Opakování formou otázek 

   

    

2.2.5 doplňování 

informací, které studenti znají nebo informací, které mají v literatuře či na internetu zjistit. 
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2.2.6 Hry a jejich využití: 

 Hraní her je velmi užitečné při rychlém opakování na začátku hodiny nebo na jejím 

konci. Dá se použít při zkoušení i při opakování větších učebních celků. 

V tomto případě se dají využít hry jako: 

Pexeso  

 Tato hra je vhodná k opakování dvojic (obraz – název obrazu, obraz – období, 

výtvarný nebo architektonický prvek – sloh, autor – sloh, dvojice obrazů atd.) 

 

AZ kvíz 

 v aplikaci je hra již přednastavena  

  Sdílené prostředky – Aktivity a šablony – Aktivity - Další aktivity 
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- nebo si můžeme vytvořit vlastní či využít z některých variant volně přístupných na 

internetu   
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Hádej 

 Hra je vhodná při opakování – poznávání obrazů, slohů, staveb atp. Z akcí se dá použít 

např. clona (postupným odtahováním je odkrývá obraz), guma (postupným gumováním 

obrazce umístěného nad hádaným objektem), magický inkoust nebo skrýt (viz obrázek níže). 

 

Puzzle 

Jednoduchá skládačka umožňující podrobnější seznámení s obrazem a jeho zapamatování 
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2.2.7 Praktické hodiny: 

Ve výtvarné výchově je zajímavé i použití interaktivní tabule v kombinaci 

s programem Activ Inspire i k různým praktickým úlohám. 

V některých případech je interaktivní tabule pouze výchozí pro další práci. V jiných 

případech může být spoluúčastníkem výtvarného projektu. 

2.3 Vytváření grafických návrhů 

 Program Activ Inspire se může stát jednoduchým nástrojem pro vytváření grafických 

návrhů plakátů, obalů na knížky, obalů na CD a DVD, pohlednic, vánočních přání, 

novoročenek, koláží atd. 

 V tomto případě potřebujeme učebnu vybavenou počítači, na kterých je program 

nainstalován, kde jsou počítače připojené na internet, případně máme k dispozici scanner. 

Studenti pak mohou jednoduše vkládat obrázky (z internetu, vlastní kresby, vlastní fotografie) 

a kombinovat je s písmem. Písmo různě zvětšovat zmenšovat, obarvovat, natáčet, měnit druhy 

písma. Do vytvářeného návrhu lze zasahovat i kreslením pomocí nástrojů, které má program 

Activ Inspire k dispozici.   

 Získaný výtvor můžeme převést do formátu pdf a uchovat v elektronické podobě, 

případně ho vytisknout na barevné tiskárně.  

Plakát ke školnímu divadelnímu představení Marie Stuartovna 
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 Další možností jsou například různé koláže. 

 

2.4 Referáty: 

 V neposlední řadě je program Activ Inspire další z nástrojů, který umožňuje 

studentům vytvářet interaktivní prezentace s výraznými aktivními prvky. 

2.5 Závěr: 

 Program je zajisté přínosem do hodin výtvarné výchovy, především 

ve zprostředkování jednoduchého přístupu na internet, práce s obrazovým materiálem 

a textem, využívání jeho interaktivních možností, ať už formou her, testů, přiřazování 

a doplňování. Zařazování aktivit do hodiny je důležité úměrně věku. Starší žáci již často 

považují cestu k tabuli, kde mají doplnit slovo o pěti písmenech, za zdržování výukového 

procesu.  

 Za velmi užitečné se jeví použití zařízení ActiVote, které po kvalitní přípravě 

a zvládnutí práce s hlasovacími přístroji značně urychlí a zefektivní ověřování a hodnocení 

znalostí žáků.    
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Tento materiál vznikl v rámci práce metodických skupin v projektu Učitel ONLINE 

Reg. č. CZ.1.07/1.1.06/02.0092 a je sestaven z příspěvků následujících autorů: 

Mgr. Petr Hošek  

Mgr. Jarmila Nováková  

Na tento materiál dále navazují tematicky zaměřené části jednotlivých metodických skupin. 

Skupina č. 1 – skupina předmětů: český j., anglický j., španělský j., německý j. 

Skupina č. 3 – skupina předmětů: matematika a IVT 

Skupina č. 4 – skupina předmětů: fyzika a chemie 

Skupina č. 5 – skupina předmětů: biologie a zeměpis 

___________________________________________________________________________ 

Text neprošel jazykovou ani grafickou úpravou. 

V Mladé Boleslavi 8. 5. 2012. 
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