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Komunita učitelů, rodičů a dalších 
osob, které zajímá smysluplné 

využití tabletů / iPadů ve vzdělávání



OBSAH

Z čeho můžeme vycházet a co můžeme požadovat 
 
Možnosti současných technologií a jak je využít ve třídě 
 
Praktické doporučení s ukázkou 
 
Možnosti přizpůsobení materiálů



mám nárok na pomoc (poradenské 
zařízení, podpůrná opatření) 
 
neklást si nesplnitelné cíle (důraz 
na poslech s porozuměním a 
mluvení, až "někdy" čtení a psaní ) 
 
angličtinu neznechutit 
 
poradit žákům, co jim může pomoct  
(když vl. možnosti nestačí) 
 
chytré telefony má většina dětí 
stále k dispozici, ukažme jim, jak je 
smysluplně využít

ukázat dětem správné 
strategie a nástroje pro 

vlastní učení,  
je často mnohem důležitější 

než konkrétní obsah znalostí

CO JE DOBRÉ SI UVĚDOMIT NA ZAČÁTKU



soustředění 
 
pozornost 
 
mentální deficit 
 
volní vlastnosti 
(sebedůvěra, vůle ...) 
 
ne/samostatnost

To 
nedokážu...

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY ŽÁKŮ S SVP

práce s celou skupinou 



- vizuální a auditivní opora zároveň: 
vícesmyslové působení (zrak, sluch) 
 
 
 
- interaktivita (propojit s kontextem, 
slovníkem, odkazem, videem, překladem, 
testem, autentickou situací...) 
 
 
 
- snadná možnost modifikace: screen 
části obrazovky, zjednodušení úkolu, 
možnost psát i nahrávat poznámky, 
zvýrazňovat důležité

CO POMÁHÁ



 
čtečka (poslech správné výslovnosti, možnost 
stáhnout knihy a PDF soubory, mnohé zdarma) 
 
prediktivní klávesnice (nabízí vhodná slova, eliminuje 
chyby) 
 
překladač, klasický i z obrázku  
(Scan and Translate) 
 
sluchátka (klid na práci) 
 
mikrofon (zpětná vazba)

PŘIDANÉ FUNKCE A MOŽNOSTI TABLETŮ
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https://freekidsbooks.org/toddler/


MOBILNÍ APLIKACE Pinterest

http://pin.it/QuQu_Sx

🔸 obrázkové karty, flashcards 
🔸 slovíčka v kontextu tématu 
🔸 tvořivé scény 
🔸 dvojjazyčné pohádky 
🔸 hry se slovy 
🔸 eBooky

http://pin.it/QuQu_Sx
http://pin.it/QuQu_Sx


WEBOVÉ APLIKACE A ODKAZY

UŽITEČNÉ ODKAZY

🔸 fungují na PC i v tabletech 
🔸 propojení s domácím procvičováním 
🔸 ESL sbírky na učitelských webech  
(českých i zahraničních) 

http://www.english-time.eu/ 
hry, videa, pracovní listy, písničky 
http://www.learningchocolate.com/ 
obrázkové ozvučené karty + procvičování 
slovíček 
http://englishvocabularylists.blogspot.cz/ 
slovíčka k tématům + hry 
http://www.kaminet.cz/engl.php 
angličtina pro SVP, spíš psaní a čtení 
http://ucimesespolecne.blogspot.cz/ 
sbírka vyzkoušených námětů, rozdělených 
podle témat 
 
OUP stránky vhodné pro SEN žáky  
- Happy House, Happy Street, Happy Earth

🔸 flascards 
🔸 hry na procvičování slov, 
vazeb, gramatiky 
🔸 písničky a výuková videa 
(Youtube ESL kanály) 

význam profesních stránek

http://www.english-time.eu/
http://www.learningchocolate.com/
http://englishvocabularylists.blogspot.cz/
http://www.kaminet.cz/engl.php
http://ucimesespolecne.blogspot.cz/


TIPY Z PRAXE



▪ procvičit slovíčka předem 
▪ ozvučená slovíčka a scény 
▪ úkoly s přiřazováním (manipulativa) 
▪ tištěný materiál k poslechu 
▪ obrazový materiál 
▪ podtrhávat důležitá slova 
▪ volit kratší celky

Pokud má žák problémy s poslechem 
(porozuměním) potom zkuste ...



Pokud má žák problémy s mluvením, 
potom zkuste ...

▪ klaďte otázky s možností stručné odpovědi 
▪ vizualizujte "startéry" na zdech ve třídě    
(I have, I like, I want ...) 
▪ procvičujte jednoduché fráze v kontextu 
▪ volte nahrávky se zástupným předmětem / 
postavou (aplikace ChatterPix) 
▪ akceptujte to, čeho je žák schopen, 
alternativní formy  
 
- kresba, psaní 
- tabulky a diagramy 
- slovo s doprovodem gesta, znaku 
 
 

Who? Activity



Pokud má žák problémy s výslovností, 
potom zkuste ...

▪ obrázkové karty s fonetickým přepisem 
▪ používat hláskovací vzorce (stejně 
znějící slova za sebou) 
▪ motivovat klávesnicí s diktováním 
▪ snížit nároky, spelování vynechat 
 
Pověsit slova s obtížnou výslovností na 
zeď jako vizuální pomůcku



Pokud má žák problémy se čtením, 
potom zkuste ...

 
▪ používat jednoduché texty (easy reading) 
nebo texty zestručnit 
▪ zapojit názornost - obrázky s možností 
manipulace 
▪ pomocí fixy zvýraznit mezery mezi slovy 
nebo menší celky 
▪ podtrhávat podstatné  
▪ vyzdvihnout klíčová slova  
 
- využít čtečku 

do not = don't 🔸 they are = they're 

A swan 
 
Swans are water birds. They don't run or jump.  
 
They swim. They're slow and they're  
 
very beautiful.  
 
 
A tortoise 
 
Tortoise are slow.  
 
They're very very slow. 



Pokud má žák problémy se psaním, 
potom zkuste ... 

Použít formu úkolu, kde je psaní minimalizováno 
 
▪ výběr z možností 
▪ spojovačky 
▪ manipulativní materiál s písmeny nebo slovy 
▪ obtahování, psaní podle předlohy 
▪ čtverečkovaný papír 
 
- prediktivní klávesnice



               je teorie, 
 
 
ale                               
 
 
je strom života ...



OBRAZOVÝ MATERIÁL 
 
 
BITSBOARD 
 
 
BOOK CREATOR 
 
 
iBOOKS 
 
 
INTERAKTIVNÍ UČEBNICE



PŘÍLOHY



BITSBOARD

Vzdělávací platforma a globální katalog 
 
 
Bitsboard catalog 
 
- flashcards k různým tématům 
- více než 25+ miniher a studijních modulů 
- sdílení a synchronizace obsahu na víc 
zařízení 

více informací www.bitsboard.com

http://bitsboard.com


BOOK CREATOR

jednoduchý způsob jak vytvářet 
vlastní učební materiály 
 

Pro všechny platformy

Více informací: tutorial v aplikaci



FUNKCE IBOOKS

ČTEČKA OBRAZOVKY 

ZVÝRAZNĚNÍ

POZNÁMKY

STUDIJNÍ KARTY

LUPA



 
 

Lenka Říhová / lenka@i-sen.cz 
 

Iva Jelínková / iva@i-sen.cz 
 
#  

 
lektoři a speciální pedagogové 

 
ISEN  

otevřená platforma pro podporu 
mobilních technologií ve vzdělávání 

 
www.i-sen.cz 
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