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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

je nám jasné, že učit informatiku podle nového RVP ZV nemusí být vůbec 
snadné. Možná také patříte mezi pedagogy se zcela odlišnou aprobací, 
jimž nyní nezbývá než se zhostit této úlohy a čelit novým výzvám. V prá-
ci s počítačem navíc mívají někteří žáci před učiteli náskok vybudovaný 
soustavným hraním počítačových her. 

Abychom vám tento úkol ulehčili, připravili jsme pro vás v každém čísle 
sérii aktivit a her, kterými zaujmete své žáky od 4. až po 9. třídu, a zá-
bavnou formou je tak provedete všemi požadovanými oblastmi. Začněte 
tím, co je nejvíce přitahuje – hraní Minecraftu. Představíme vám jeho 
edukativní verzi, spojující příjemné prožitky ze hry s užitečným osvojová-
ním si nového učiva v široké škále předmětů. 

S naším časopisem máte jistotu, že postupujete přesně v souladu s no-
vým RVP ZV a plníte požadované cíle. Vše si můžete ověřit v přehledné 
tabulce na začátku každé aktivity.  

Mnoho úspěchů a radosti z informatiky vám přeje 
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POČÍTAČOVÉ HRY VE VÝUCE

Minecraft je mnohem více než hra. Tento kostičkový 
svět patří právem k absolutním lídrům tzv. gamifika-
ce, tedy zvyšování zájmu o  vzdělávání prostřednic-
tvím her a herních nástrojů.
 
Minecraft je hrou, jejímž prostřednictvím má žák 
možnost pochopit:
• princip budování/stavění;
• princip udržitelnosti;
• technické zákonitosti.

Pomáhá mu s rozvojem:
• logického myšlení;
• kreativity;
•  individuality, přičemž vytváří i  prostor pro spolu-

práci.

Jak využít Minecraft k nakopnutí 
zájmu o informatiku
Zeptejte se v jakékoliv třídě základní školy žáků, jestli hrají nebo aspoň znají Mi-
necraft. Garantujeme vám, že se přihlásí naprostá většina všech dětí a oči se jim 
rozzáří dychtivostí. Jak tuto jiskru využít k zažehnutí zájmu o informatiku, nastar-
tování informatického myšlení, kreativity a rozvoji klíčových dovedností?

Populární Minecraft baví několik stovek milio-
nů lidí na celém světě už od roku 2009. Tuto 
počítačovou hru vyvinul Švéd Markus Persson 
na jednoduchém principu kreativního stavění  
s neomezenými možnostmi. V roce 2016 vy-
dala společnost Microsoft edukativní verzi pro 
učitele a žáky. Minecraft: Education Edition  
oproti původní verzi disponuje obrovským vý-
ukovým potenciálem a slouží jako dokonalá 
učební pomůcka v plejádě různých předmětů 
od zeměpisu přes chemii, matematiku až po 
informatiku.

i
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Dále pozitivně ovlivňuje:
• nastavování priorit úkolů;
• překonávání překážek;
• řešení problémů.

Jak Minecraft funguje
Celá hra se odehrává v otevřeném, tzv. sandboxo-
vém světě s  téměř neomezenými možnostmi. Ten 
se skládá z 3D bloků (krychlí), které podléhají různým 
fyzikálním zákonům (např. gravitaci), mají svou struk-
turu a s většinou z nich se setkáváme v reálném svě-
tě. Z těchto bloků se skládá celý herní svět, utvářejí 
se pláně, vesnice, lesy, kopce, jeskyně a další přírodní 
úkazy. Nevyhneme se zde ani klasickým přírodním 
zákonitostem, takže se ve  hře mění počasí, střídá 
se den a noc, rostou zde rostliny a stromy, hráč může 
plavat ve vodě apod.
Existují dva základní herní režimy: mód přežití a krea-
tivní mód. V  módu přežití hráč obstarává potravu, 
stává se lovcem, pěstuje plodiny, těží suroviny a s je-
jich pomocí staví příbytky, ve kterých se může ukrýt 
před nočními nestvůrami. Kreativní režim rozvíjí 
tvořivost bez starostí o vlastní přežití. Hráč tak má 
neomezenou svobodu pohybu a může dělat spoustu 
zajímavých věcí.

Výukový potenciál verze pro učitele a žáky
Minecraft: Education Edition má pro žáky a  jejich 
učitele daleko širší možnosti využití. Zpestřením vý-
uky může být už samotné virtuální prostředí, v němž 
se odehrává. Přináší speciální nástroje pro učitele, 
pomocí kterých mohou učinit výuku interaktivní, 
a hravou formou tak naučit děti něco nového. Využít 
lze například tabulí různých délek, na  které mohou 
učitelé žákům psát zadání, úkoly nebo návody, po-
dobně jako na skutečné tabuli.
Ve hře se mohou vyskytovat i tzv. NPC, tedy nehra-
telné postavy, které mohou sloužit jako průvodci 
hrou nebo které lze využít jako postavy při výuce. 
Díky NPC se dají jednoduše kombinovat činnosti 
hraní hry s využitím výukových materiálů nebo třeba 
konzultací dané problematiky.

Kromě toho mohou učitelé do her zdarma stahovat 
různé dodatky a světy, které obměňují hraní. Herní 
světy mohou obsahovat různé stavby. Ty lze využít 
při výuce zeměpisu a  dějepisu (interaktivní zámky, 
hrady a muzea včetně expozic apod.). Dodatky zase 
rozšiřují herní možnosti a  přidávají nové funkce. 
K  dispozici je i  plně programovatelný příkazový 
blok, pomocí kterého lze nastavit různé herní as-
pekty, a posunout tak výuku na vyšší úroveň.

Jednoduché programování s redstony
Výzkumy ukazují, že má hra potenciál mezioborového 
propojení. Žáci získávají nad probíraným učivem nad-
hled a uvědomují si jeho přesah do dalších oblastí. 
Jedinečný materiál v Minecraftu představuje redsto-
ne (česky rudit). Pochází z ruditového ložiska a jeho 

Součástí herního prostředí je učitelské menu, 
které dává učiteli možnost řídit, usměrňovat, 
kontrolovat, anebo dokonce hodnotit žáky. 
Každý žák ve  svém inventáři najde zápisník, 
do  kterého může psát a  případně i  pořizovat 
a přikládat snímky ze hry. Odpadá tedy povin-
nost odevzdávat ručně psané poznámky a prá-
vě zápisník může posloužit jako podklad k hod-
nocení žáka.

Redstone spojíme na jednom konci s tlačítkem 
a  na  druhém s  dveřmi. Po  stisknutí tlačítka 
se prostřednictvím redstonu dostane signál 
ke dveřím, které se otevřou nebo zavřou.
Propojíme-li redstone s  tlačítkem na  jednom 
konci a  lampou na  druhém konci, vytvoříme 
jednoduché ovládání pro světlo.
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prášek se používá jako vodící drát (prach schopný 
vodit energii, jakási analogie elektřiny). 
Dále jsou k dispozici variabilní vstupy (tlačítka, páč-
ky apod.) a výstupy (lampy, dveře apod.). 
Vyslání signálu docílíme buď použitím nějakého vstu-
pu, nebo prostřednictvím permanentních bloků, jako 
je například redstonová pochodeň, která vysílá sig-
nál pořád. V realitě se děti učí základním algoritmic-
kým postupům, v praxi si hrají.
Dále například existuje chemický dodatek, kde mo-
hou žáci vyšších ročníků kombinovat prvky do slou-
čenin a opět je rozkládat.

Dále si žáci osvojují důležité dovednosti, které mo-
hou využívat v  ostatních předmětech a  následně, 
po dokončení školní docházky, i v praxi.
 
Školní projekty
Propojení virtuálních herních světů může žákům 
pomoci získat zkušenosti s efektivní komunikací při 
společné práci na projektech. Práce v týmech je pro-
středkem nejen spolupráce, ale v případě neshod či 
problémů také učí děti, jak hledat řešení. Žáci si tak 
musí umět obhajovat své názory, řešit kolizní vztahy 
a opětovně je navazovat.
Rovněž mohou pracovat na projektech reálných sta-
veb, mohou zkoušet vědecké experimenty a učit se 
digitálnímu myšlení s  algoritmizacemi a  jednodu-
chým programováním. Výhodou Minecraftu je mož-
nost v  jednu chvíli pracovat na společných projek-
tech ve společném vir tuálním prostředí.

Minecraft znamená změnu myšlení, nový inovativ-
ní přístup, který pomáhá rozvíjet:
• digitální kompetence 21. století;
• žáka jako osobnost;
a vytváří u něj postoj ke vzdělání.

Dalším cílem by mělo být nastartování informatic-
kého myšlení žáků a podpora i rozvoj jejich digitální 
gramotnosti.

Pomocná ruka pro učitele
Zatímco je pro děti vstup do herního světa a konkrét-
ně Minecraftu něčím naprosto přirozeným, je pocho-
pitelné, že pro většinu učitelů, rodičů a vychovatelů 
jde o krok do neznáma. Vstoupit poprvé do herního 
prostředí není jednoduché a  zorientovat se v  něm 
nám trvá zpravidla déle než dětem. 
Učitel musí počítat s tím, že po nějakou dobu nebu-
de do třídy vstupovat jako ten nejmoudřejší na světě, 
nicméně vydavatelská společnost připravila spoustu 
materiálů, návodů a nástrojů, které s výukou rych-
le pomohou. Příklady dobré praxe ukazují, že hru je 
možné využít pro rozmanitou skladbu předmětů, jak 
technických, tak humanitních.

Jak začít?
Pro využití Minecraft: Education Edition ve  výuce 
musí mít škola zařízenou a zaplacenou licenci Office 
365, která tuto verzi hry obsahuje. Pokud nevíte, zda 
má vaše škola účet Office 365 pro vzdělávání, kon-
taktujte svého správce IT, herní licence se dají za pár 
korun dokoupit.
Z  hlavních stránek education.minecraft.net si stáh-
nete instalátor a  nainstalujete hru. Titul je plně lo-
kalizován do  češtiny (avšak pozor, některé dodatky 
mohou být pouze v angličtině). Po zapnutí hry se při-
hlásíte pod svým účtem Office 365. Hned po instala-
ci je k dispozici základní zkušební svět. Pokud byste 
chtěli skočit do jiného, bude zapotřebí si ho stáhnout 
z online herního obchodu.

Tři hlavní důvody, proč zařadit Minecraft  
do výuky
1. Kreativita, spolupráce a týmovost
Prostředí a  hratelnost Minecraftu si můžete před-
stavit asi jako krabici kostek Lego. Ty rozvíjí tvořivost 
a  díky spolupráci se spolužáky i  týmovost. Učitel 

Učitel může žákům rozdělit týmové role, a vy-
tvořit tak klima k  efektivní spolupráci. Jde 
o  hru, která má svá určitá pravidla, ale nemá 
žádný stanovený cíl – ten je vždy na učiteli, kte-
rý ho definuje, a řídí tak svou hodinu.

Moderní učitelé jsou rádi, že mohou vzdělávat 
v rámci platformy, kterou děti zbožňují a kde se 
cítí dobře, a mohou si získat srdce svých žáků, 
protože se stanou jedněmi z nich – budou hrát 
Minecraft, a to je u žáků hodnota. Pokud tedy 
hledáte něco nového, co vám s výukou pomů-
že, osvěží ji a zabaví i ty nejneposednější žáky, 
s Minecraftem a jeho edukativní edicí rozhod-
ně nešlápnete vedle.

S jednotlivými chemickými prvky a jejich vlast-
nostmi si žáci mohou hrát. Kupříkladu mohou 
heliem nafukovat balónky, jež přivazují krávám 
na tělo, a závodí v tom, která doletí výš.

https://education.minecraft.net/
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s žáky dokáže v prostředí Minecraft: Education Editi-
on vytvořit (postavit) a učit prakticky cokoliv. Existují 
rovněž dodatky, jako je programovatelná kalkulačka, 
model lidského oka, sluneční soustava nebo středo-
věká vesnice.

2. Rozmanitost předmětů a mezioborovost
Titul je vhodný pro výuku všech předmětů, včet-
ně informatiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu 
nebo dějepisu. Učitel společně se svými žáky doká-
že vymodelovat cokoliv a uzpůsobit herní prostředí 
jakékoliv probírané látce. Představivosti se meze 
nekladou.

3. Interaktivní nástroj pro učitele
Minecraft: Education Edition nabízí oproti ostatním 
herním verzím Minecraftu nástroje speciálně uzpů-
sobené pro vyučování, například virtuální tabuli, kam 
může učitel zapisovat zadání, nápovědy nebo úkoly. 
Žáci mají své herní zápisníky, které se dají exportovat 
a odeslat učiteli ve formátu PDF.  Obě dvě strany jsou 
tak v kontaktu s moderními technologiemi a výuka je 
hned přitažlivější.

Zajímavé materiály a odkazy
• education.minecraft.net
• skolstvi.ms

• ucimeonline.cz
• studuj.digital
• vyuka.o2chytraskola.cz

Jako první zkušenost se hrou doporučujeme 
vytvořit si vlastní svět, ve kterém žáci mohou 
společnými silami vybudovat svou školu. Tu 
mohou stavět v přizpůsobeném měřítku nebo 
1 : 1.
Nejprve se seznamte s  půdorysem, plánem 
školy. Využít k tomu můžete školní dokumen-
taci nebo výuku spojit s  vyhledáváním infor-
mací na  internetu, a  žáky tak rozvíjet ve  více 
směrech. Návrhy půdorysu mohou kreslit 
na  čtverečkovaný papír nebo využít kancelář-
ského programu Excel balíku Microsoft Office. 
Při stavbě se žáci seznamují s vlastnostmi pou-
žitých materiálů a také s pojmy jako je čtverec, 
obdélník, krychle, kvádr atd.
Po dostavení mohou budovu rozšířit o vychy-
távky v podobě funkčních vypínačů na světla. 
Učitel může žáky díky příčkám a  místnostem 
naučit počítat matematický obsah a objem tva-
rů a těles atd.

https://education.minecraft.net/en-us
https://skolstvi.ms/
https://www.ucimeonline.cz/
https://studuj.digital
https://vyuka.o2chytraskola.cz/
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Motivační příběh
Nacházíte se v pozdním pleistocénu, zhruba 12 500 
let před naším letopočtem, a  jako početná skupina 
přeživších lovců jste byli svými staršími zvoleni, abys-
te se vydali na sever a ulovili legendárního mamuta. 
Cestou je k  vám ale divočina nemilosrdná, bojujete 
s ostatními zvířaty, s hladem a zimou. Jedinou vaší 
šancí na zvládnutí cesty je její mapování a plánování 
v jeskyních. Lovci zaznamenávali své zážitky a strasti 
formou piktogramů v jeskynních malbách. 

Úkol
Jak by mohla taková cesta za ulovením mamuta vy-
padat v obrázkové verzi? 

Práce s dětmi
•  Na začátek je dobré mít připravené symboly, kte-

ré žáci mohou používat, případně jim lze nechat 
otevřený prostor. 

•  S dětmi můžete diskutovat o tom, jaké výhody či 
nevýhody má nahrazování textu obrázkem. 

• Veďte žáky k formulování celých vět. 
• Nechte interpretaci říct několik žáků.
• Nesnažte se o úplně přesné ztvárnění. 
•  Rovněž žáky můžete upozornit, že je nutné dodr-

žovat pořadí jednotlivých symbolů, protože je-
jich záměna může vytvořit úplně jiný příběh. 

Jiné příklady
Emoji místo kompasu
Najděte správnou cestu bludištěm. Pozor! Tentokrát 
však nepoužívejte tužku. Správnou a špatnou cestu 
si značte pomocí vhodných emoji [emodži].

Domů po značkách
Cesta k cíli bývá někdy trnitá. Pomozte tomuto páno-
vi dostat se domů. Vyznačte mu různé varianty cesty 
dopravními značkami. 
Pomocí dopravních značek zkuste vymyslet co nej-
komplikovanější cestu. 

Cíl splněn
Žáci se naučí, že informace mohou za-
znamenávat a číst i pomocí piktografů. 
Pro vyjádření pokynů nebo informací 

používají univerzální obrázky, které nejsou závislé 
na  jazyku a  nepodléhají jazykové bariéře. Samotný 
příběh pak slouží jako sekvenční kód. Dá se samo-
zřejmě modifikovat a  usměrňovat prostřednictvím 
přesně stanovených konstant obrázků, které děti 
mohou použít. 

Aktivita: Piktografický příběh
Tematický celek RVP Data, informace a modelování

Očekávané výstupy RVP Žák popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a znázorní ji, vyčte informace z da-
ného modelu.

Očekávané výstupy ŠVP Žák dokáže pomocí piktogramů zakódovat a dekódovat příběh.

Učivo Kódování a přenos dat

<4.–5. třída>

Sledujte učitelské influencery  
Kromě řady tipů, které naleznete v našem časopisu, doporu-
čujeme inspirovat se také vynikajícími učiteli, kteří se rádi 
podělí o zkušenosti s kolegy na svých stránkách a v blozích. 
Spoustu skvělých IT tipů do výuky matematiky, ale i výtvar-
né výchovy a  dalších předmětů tímto způsobem šíří Jitka 
Rambousková na stránkách Co jsem vyzkoušela ve škole 
a okolním vesmíru. 

. . .  AKTUÁLNĚ

https://www.cojsemvyzkousela.cz/
https://www.cojsemvyzkousela.cz/
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HRY NA PODPORU PRÁCE S DATY

Motivační příběh
Představte si, že žijete ve Zvířecí zemi, kde leží ně-
kolik měst, která obývají stejnojmenná zvířátka. Měs-
ta nesou názvy Lvice, Anakondov, Kočkovice, Pesán-
ky, Žirafov, Vydřany, Tučňákov a Motýlovice.
Na obrázku níže naleznete mapu země, kde kolečka 
představují jednotlivá města a čáry silnice.

Úkol
Zjistěte odpovědi na následující otázky. Každým měs-
tem můžete projet jen jednou.
•  Kolika různými trasami se můžeme dostat z Koč- 

kovic do Vydřan?
•  Přes nejméně kolik měst se dostaneme ze Lvic 

do Tučňákova?
•  Přes nejvíce kolik měst se dostaneme z Motýlo-

vic do Anakondova?

Práce s dětmi
Žáky vedeme k formulaci postupu, jakým řešením se 
snaží nad úlohou vyzrát. Z informatického hlediska jde 
o klasickou množinu několika různých kombinací.

Jiné příklady
Obdobou tohoto úkolu je vyhledávání tras v jízdních 
řádech či hledání nejkratší cesty v bludišti.

Cíl splněn
Žáci zjistí, že při řešení některých úko-
lů jako velmi dobrá pomůcka poslouží 
jejich grafické znázornění. Dokážou po-

psaný problém graficky znázornit, vyhledat a  zjistit 
potřebné informace a  svou volbu zdůvodnit. Pro-
střednictvím získaných informací mohou odpovídat 
na jednoduché otázky a dále pracovat s daty.

Aktivita: Čtení dat  
z jednoduchého grafu
Tematický celek RVP Data, informace a modelování

Očekávané výstupy RVP Žák vymezí problém a určí, jaké informace bude potřebovat k jeho řešení.
Situaci modeluje pomocí grafů, případně obdobných schémat.
Porovná svůj navržený model s jinými modely k řešení stejného problému a vybere 
vhodnější, svou volbu zdůvodní.

Očekávané výstupy ŠVP Žák vysvětlí známé modely jevů, situací, činností.
V mapě a dalších schématech najde odpověď na související otázku.
Pomocí ohodnocených nebo orientovaných grafů řeší problémy.
Vytvoří model, ve kterém znázorní více souběžných činností.

Učivo Data, informace
Modelování

Evropský týden programování
Jak zábavně přiblížit programování každému 
člověku a rozšiřovat jeho digitální gramotnost? 
Využijte s  žáky Evropský týden programová-
ní. Naučit se programovat nám pomáhá chápat 
rychle se měnící svět kolem nás, lépe rozumět 
tomu, jak fungují technologie, rozvíjet doved-
nosti a  schopnosti potřebné ke  zkoumání no-
vých myšlenek a inovovat. 
Zapojte se s žáky do Evropského týdne progra-
mování. Mezinárodní tým učitelů a  odborníků 
sestavil sadu krátkých školicích modulů, které 
pomohou s výukou informatiky. Žádné předchozí 
zkušenosti s programováním nejsou potřeba. 
Letošní Evropský týden programování proběh-
ne 8.–23. 10. 2022. Více informací na  oficiál-
ním webu CodeWeek.

<6.–7. třída>

. . .  AKTUÁLNĚ

https://codeweek.eu/
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HRY NA PODPORU PRÁCE S DATY

Motivační rozcvička
To, jakou má kdo náladu, jak se momentálně cítí 
nebo jak se chce vyjádřit, dává většinou najevo jinak 
než slovy: tónem hlasu, úsměvem, slzami, chvěním, 
zčervenáním apod. Těmto způsobům vyjadřování 
říkáme nonverbální (mimoslovní) komunikace. V  in-
formatickém světě jde o  určitý způsob kódování, 
jehož nositelem nemusí být znaky, ale i obraz, vjem, 
proměnlivý výraz lidské tváře. Na základě různých in-
formací z nonverbální komunikace a zkušeností (zna-
lostí) můžeme řeč těla dekódovat.

Úkol
Do  aktivity vyberte několik žáků, jejichž úkolem 
bude přečíst krátký odstavec textu nebo sloupek 
v  novinách. Budou se snažit číst třemi různými 
způsoby, pokaždé s  jinou základní emocí: jednou 
vesele, jindy smutně, pak rozzlobeně a ostatní děti 
budou hádat, o kterou emoci mělo jít. Emoce může 
učitel dětem předem stanovit nebo si je žáci mohou 
losovat.
 
Práce s dětmi
Aktivita si klade za cíl prohloubit u dětí hravým způ-
sobem znalosti ohledně kódování. Žáci by měli být 
schopni identifikovat, co skutečně kóduje danou in-
formaci a podle čeho ji dekódují. Vedeme je k tomu, 
že informace mohou být zakódovány jakkoliv. Akti-
vita se samozřejmě dá zkrátit tím, že nebudou vystu-
povat všichni žáci.

Jiné příklady
Hádání předváděné emoce lze docílit též grimasami 
(podobně jako emoji). Jeden žák předvádí vylosovaný 
výraz a ostatní se snaží přijít na to, jakou emoci nebo 
náladu se snaží vystihnout.

Cíl splněn
Žáci se naučí, že informace může nést 
téměř cokoliv – text, obraz, zvuk aj. In-
formace je vždy:

• nějak zakódována;
		 
• přenesena (transportována);
		 
• následně dekódována.

Dobrý kód je takový, kterému rozumí téměř každý 
a  ze kterého se dá dobře a  jednoduše dekódovat. 
Nedorozumění nastávají, pokud je pro kódování in-
formace zvolen ne zcela vhodný způsob.

Aktivita: Kódované pocity
Tematický celek RVP Data, informace a modelování

Očekávané výstupy RVP Žák navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a pře-
nosu.

Očekávané výstupy ŠVP Žák rozpozná zakódované informace kolem sebe, zakóduje a dekóduje je pomocí 
různých druhů komunikací.

Učivo Kódování a přenos dat

Pro kódování lze použít nějaký kódovací klíč, 
díky kterému bude moci informaci dekódovat 
jen určená osoba, zařízení apod. Na tomto prin-
cipu fungují nejznámější šifry, umožňující tajná 
sdělení jen mezi zasvěcenými osobami.

<8.–9. třída>

PROSÍM DĚKUJI PROMIŇ
Zapojte se do robotického klání
Česká liga robotiky ve  spolupráci s  asociacemi FIRST a  fir-
mou LEGO Education pořádá robotické soutěže, v  nichž 
se mohou žáci zapojit do několika disciplín. Rozvíjí tak nejen 
technické dovednosti, ale také měkké dovednosti stále dů-
ležitější pro úspěšné uplatnění v pracovních týmech. Letošní 
téma FIRST LEGO League je nazváno Super Powered. Vše 
se tedy bude točit kolem energií, jejich přeměn, skladování 
a využívání. Zadání všech soutěžních úkolů bude zveřejněno 
na začátku srpna. Více informací a možnost registrace na-
jdete na FIRST LEGO League. 

. . .  AKTUÁLNĚ

https://www.firstlegoleague.cz/
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ALGORITMY, KTERÝMI ŽIJEME

Motivační anekdota
Seznámení s algoritmy pro mladší žáky můžete od-
lehčit vtipem: Na kolik kroků můžeme zavřít slona 
do ledničky?
Správná odpověď jsou tři kroky:
1. krok: Otevřít ledničku.
2. krok: Dát do ní slona.
3. krok: Zavřít ledničku.

Navážeme otázkou: Na kolik kroků můžeme zavřít 
do ledničky žirafu?
Správná odpověď jsou tentokrát čtyři kroky:
1. krok: Otevřít ledničku.
2. krok: Vyndat slona.
3. krok: Dát do ní žirafu.
4. krok: Zavřít ledničku.

Učitel se nezbláznil, jen dětem na jednoduchém prin-
cipu objasňuje funkce algoritmu. Algoritmus není nic 
jiného než přesně definovaný postup k vyřešení urči-
tého problému či dosažení určitého cíle.

Práce s dětmi
Na  žáky můžeme tentokrát použít princip heuris-
tického rozhovoru, v němž je naším cílem dovést je 
k přemýšlení nad algoritmy, které využívají v denno-
denním životě, aniž by věděli, že to 
algoritmy jsou. Otázky, které učitel 
dětem bude klást, by neměly pri-
márně sloužit jen k získávání odpo-
vědí, ale k  prohloubení zkušeností 
v  dané problematice, které budou 
rozšiřovat v dalších ročnících.

Úkol
•  Napiš, v  jakém pořadí se ráno 

oblékáš. Co si bereš jako první 
a čím oblékání zakončíš?

Tip pro náročné
•  Dokážeš ve správném pořadí pojmenovat přísluš-

né části oblečení v cizím jazyce?
•  Dokážeš sestavit recept na přípravu svého oblíbe-

ného jídla?
• Zkoušel/a jsi někdy něco postavit podle návodu?
•  Vyrobil/a jsi někdy něco podle předem daného 

pracovního postupu?

Cíl splněn 
Algoritmy jsou všude kolem nás. Oblé-
kání, stavění či vyrábění podle návodů, 
vaření podle receptů nejsou nic jiného 

než algoritmus. Na stejném principu fungují ve svě-
tě technologií. V mobilních telefonech nám řadí se-
znam kontaktů podle abecedy, v mapách nacházejí 

nejbližší cestu do  požadova-
ného místa, v hudební aplikaci 
navrhují doporučené písničky 
na základě podobných skladeb.
Žáci by měli pochopit důleži-
tost algoritmů pro dnešní svět 
a  jejich provázání na  informa-
tické prostředí. Získané do-
vednosti se jim budou hodit 
nejen v běžném životě, ale pří-
padně i  při analyzování situací 
a programování.

Aktivita: Naprogramování dne
Tematický celek RVP Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy RVP Žák popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše jednotlivé kroky jeho řešení.
Ověří si správnost jím navrženého postupu či programu, najde a opraví v něm pří-
padnou chybu.

Očekávané výstupy ŠVP Žák přečte zápis programu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky, rozhodne, zda a jak lze 
zapsaný program nebo postup zjednodušit.
V programu najde a opraví chyby, rozpozná opakující se vzory, používá opakování, 
stanoví, co se bude opakovat a kolikrát.

Učivo Řešení problému krokováním
Programování
Kontrola řešení

<4.–5. třída>
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Úkol
Žáci utvoří dvojice, v nichž jeden zastane roli zadava-
tele a druhý vykonavatele.
Zadavatel bude k  vykonavateli otočen zády a  bude 
udílet instrukce ke složení jednoduchého předmětu 
z papíru: vlaštovky/parníčku/čepice.
Zodpovědnost za výsledný produkt leží na zadavate-
li, protože vykonavatel jen přesně a doslova plní jeho 
instrukce.

PRAVIDLO: 
Vykonavatel se nesmí ptát na  žádné dodatečné 
upřesnění, vše záleží na tom, jak dobře zadavatel ko-
munikuje pracovní postup neboli algoritmus.
Po dokončení činnosti se role prostřídají. 

Práce s dětmi
Žáci si kromě vysvětlování a  tvorby jednoduchého 
algoritmu osvojují i  praktické dovednosti v  oblasti 
týmové spolupráce. Měli by si z  aktivity odnést to, 
že i tak banální věc, jako je pracovní postup, je algo-
ritmem. Existuje několik algoritmů, které žáci během 
dne vykonávají, aniž by o tom věděli. Přesně na stej-
ném principu fungují počí-
tačové programy.

UPOZORNĚNÍ: 
Během aktivity může do-
cházet ke sporům, při nichž 
by učitel měl sloužit jako 
mediátor.

Reflexe
Komunikujte s  žáky a  dis-
kutujte nad tím, jak se zá-
měr zadavatele liší od  vý-
sledku vykonavatele.

Co bylo pro koho těžší a co 
se osvědčilo?

UPOZORNĚNÍ: 
Během aktivity se může ukázat, že žáci berou pro-
blém až příliš vážně, někdy i  osobně. Je důležité 
s  nimi komunikovat a  pomocí otázek zjistit, jak se 
během práce cítili, co bylo příčinou obtíží apod.

Tip pro pokročilé
Osvojte si algoritmus pro sestavení náročnějšího ori-
gami.
 
Activity
Jednoduché postupy, tedy algoritmy, využíváme také 
při známé hře Activity, kdy jeden hráč předvádí vybra-
né slovo pantomimou nebo se jej snaží nakreslit či 
popsat slovy, aniž by použil jeho slovní základ.
Jelikož cílem hry je uhodnout dané slovo co nejdříve, 
musí si předvádějící dobře promyslet, v jakém pořa-
dí bude svým soupeřům nápovědy prezentovat, aby 
jim nenapověděl příliš, a pořádně jim zavařil.
K hraní nepotřebujete žádné pomůcky s výjimkou pa-
píru a tužky. Slova, s nimiž budete hrát, si můžete sami 
vymyslet tajným brainstormingem. V případě starších 
žáků se nebojte zařadit i abstraktní pojmy.

Aktivita: Skládání podle instrukcí
Tematický celek RVP Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy RVP Žák rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich 
řešení.
Ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu.

Očekávané výstupy ŠVP Žák řeší problémy sestavením algoritmu.
Řeší problémy po částech.
Diskutuje různé možnosti pro řešení problému.

Učivo Řešení problému krokováním
Kontrola řešení

<8.–9. třída>
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Bloky a spojnice
Text zaznamenaný slovy nemusí být nejlepším způ-
sobem pro zápis algoritmů. Jeho interpretace je 
často obtížná a běžný jazyk umožňuje nepřesné vyja-
dřování. Odstranit tento problém nám pomáhají vý-
vojové diagramy, které graficky znázorňují postup 
daného algoritmu.

Vývojové diagramy se skládají z  rozdílných bloků, 
které nás informují již svým vzhledem a  usnadňují 
nám zápis a čtení. Mezi jednotlivými bloky jsou spoj-
nice, čáry, které udávají směr pokračování algoritmu.

Pravidla zápisu vývojových diagramů
Diagram musí mít jeden začátek a jeden konec.
Kromě podmínkového bloku, ze kterého vedou spoj-
nice dvě (jedna při splnění podmínky, druhá při nespl-
nění), musí být z každého bloku vedena pouze jedna 
spojnice. U každé spojnice musí být jasný směr po-
stupu a nesmí viset volně ve vzduchu.

•  Začátek a konec – tyto bloky jsou obdélníkové se 
zakulacenými rohy.

•  Příkazy – tyto bloky jsou obdélníkové, obsahují ří-
dící příkazy.

•  Vstupy a výstupy – tyto bloky jsou tvaru kosodél-
níku, obsahují proměnné.

•  Podmínky – tyto bloky jsou kosočtvercové, obsa-
hují podmínky.

Spojnice mohou vést dokonce i na místo, kde už jsme 
jednou byli. To nám dává možnost zopakovat zno-
vu některé kroky. Takové konstrukci se říká cyklus. 
Většinou je založen na  nějaké podmínce. Je samo-
zřejmě zapotřebí dát pozor na to, aby někdy skončil. 
Pokud se postup tzv. zacyklí, požadovaná činnost 
nikdy neskončí, a nejde tím pádem o algoritmus.

Úkol
S dětmi sestavte vývojový diagram na přípravu mí-
chaných vajíček. Může vypadat podobně jako ten 
na obrázku níže.

Aktivita: Vaječný vývojový diagram
Tematický celek RVP Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy RVP Žák rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich 
řešení, svůj výběr algoritmu zdůvodní.
Žák upraví daný algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé algoritmy pro řešení 
problému, ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případné chyby.

Očekávané výstupy ŠVP Žák řeší problémy sestavením algoritmu, ověří správnost programu, najde a opraví 
v něm chyby.
Žák diskutuje různé programy pro řešení problému, hotový program upraví pro ře-
šení příbuzného problému.

Učivo Řešení problému krokováním
Programování
Kontrola řešení

<8.–9. třída>
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Práce s dětmi
Na tabuli může učitel načrtnout začátek diagramu 
a  zbytek nechat na  dětech nebo postupně kreslit 
s nimi. S žáky sdílíme hlavní poznatky a zkušenosti, 
žáci mezi sebou mohou sdílet, jak postupovali a co 
zjistili. Učitel pomáhá žákům volit strategie pro ře-
šení úlohy. 

Podle vývojového diagramu se postupuje snadno, 
když je v každém místě jasné, kudy přesně dál a co 
se má stát. Dbáme tedy na  to, aby žáci správně 
napojovali spojnicové čáry, používali jednoznačné 
značení v blocích apod.

Jiné příklady 
Sudá, nebo lichá
Vývojové diagramy mohou mít přesah i  do  jiných 
předmětů, perfektním doplňujícím předmětem je 
matematika – žáci mohou pomocí vývojového dia-
gramu třeba sestavit program na  rozpoznání su-
dých a lichých čísel.

Příprava palačinek
Sestavte podobný vývojový diagram, tentokrát pro 
přípravu palačinek.

ZAČÁTEK
Jaké budou vstupy?
Jaké budou příkazy?
Co je klíčové pro rozhodování při přípravě palačinek?
Na čem vytvoříme cyklus? Má takový cyklus konec?
Jaký bude výstup?
KONEC

Cíl splněn
Cílem této aktivity by mělo být prohlou-
bení znalostí v  oblasti programování 
a algoritmizace. Žáci se běžně setkávají 

s  digitálními informačními systémy, některé využíva-
jí však jen pasivně. Pomocí vývojových diagramů se 
dá jednoduše načrtnout celý program, včetně vstupů 
a výstupů. Znalosti získané z této látky žákům pomo-
hou ve vyšších ročnících i na střední škole.

Neplaťte za drahý software… 
… existují bezplatné alternativy!
Dávno jsou pryč doby, kdy se do profesionálních úprav videa či vizuálních efektů mohl pustit jen ten, kdo kromě 
výkonného počítače disponoval i tučnou sumičkou na balík placených nástrojů a potřebný software. Velkou 
část programů je dnes možné nahradit bezplatnými alternativami. V rámci své propagace nabízejí některé fir-
my ořezané verze svých mnohdy velmi kvalitních nástrojů a existují i komunitou vyvíjené programy pod licencí 
open source (programy s otevřeným zdrojovým kódem).
Ne všechny alternativy jsou funkcemi či uživatelským prostředím svým placeným protějškům vždy rovnocenné, 
k výuce však většinou postačí, obzvlášť k nadchnutí potenciálních budoucích grafiků, střihačů či animátorů. 
Naučit se ve škole něco v programu, který si každý může zdarma nainstalovat i doma, má obrovské výhody pro 
motivaci žáků pustit se do experimentování i ve svém volném čase.

Zaměření Alternativa pro Software Typ

Střih videa  
a vizuální efekty

Adobe Premiere Pro,  
Adobe After Effects

HitFilm Express Ořezaná verze  
placeného softwaru

Kdenlive Open source

Grafický editor Adobe Photoshop GIMP Open source

Vektorová grafika Adobe Illustrator Zoner Callisto 5 FREE Komerční software 
s ukončeným vývojem

Grafický design Adobe InDesign Scribus Open source

3D modelování 
a animace

Autodesk Maya, Cinema 4D Blender Open source

Úprava zvuku
Cubase, Logic Pro X, 
Ableton Live…

Audacity Open source

Ardour Open source

Kancelářské programy Microsoft Office Libre Office Open source

Tento výčet je jen špičkou ledovce – alternativ ke drahým nástrojům existuje bezpočet. Pro další doporučuje-
me navštívit například AbcLinuxu.

https://fxhome.com/product/hitfilm-express
https://kdenlive.org/en/
https://www.gimp.org/
https://www.callisto.cz/
https://www.scribus.net/
https://www.blender.org/
https://www.audacityteam.org/
https://ardour.org/
https://cs.libreoffice.org/
https://www.abclinuxu.cz/software/alternativy
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Motivační rozcvička
Pomocí zvídavých otázek vedeme žáky k porozumě-
ní a  využití digitálních technologií. Můžeme se ptát 
například:
• K jakým činnostem běžně používáš chytrý telefon?
•  V jakých odvětvích lidské činnosti se používá po-

čítač?
Můžete si také udělat rychlý (třeba i anonymní) prů-
zkum. Nechte si od  žáků vypsat do  tabulky, které 
mobilní aplikace nejčastěji používají a  kterým čin-
nostem se jejich prostřednictvím věnují.
Počítače se dnes používají ve všech odvětvích a tech-
nologie se snaží pomáhat i osobám s indispozicemi 
či hendikepy, kterým slouží jako tzv. kompenzační 
pomůcky.

Úkol
Které z následujících zařízení se dá připojit kabelem, 
bezdrátově nebo obojím způsobem? 

Správné odpovědi: tablet (kabelem), notebook 
(kabelem), klávesnice (bezdrátově i  kabelem), myš 

(bezdrátově i kabelem), mobilní telefon (bezdrátově 
i  kabelem). V  případě nějakého chytrého květináče 
by sem teoreticky mohl patřit i ten.

Práce s dětmi
Technologie nás v současné době provázejí na kaž-
dém kroku. Na  jednu stranu nám ohromně zjedno-
dušují práci, na druhou s sebou nesou určitá rizika.
Touto aktivitou bychom neměli jenom zjistit, které 
aktivity děti v  aplikacích na  svých zařízeních prová-
dějí, ale zároveň, kolik času s mobilem vlastně tráví. 
Počítač sice umí být dobrý sluha, ale také špatný pán 
a děti se vlivem masmédií mohou ve virtuálním světě 
snadno ztratit.
Dalším cílem aktivit je, aby děti diskutovaly a  aby 
dokázaly lépe pochopit svůj vztah k  technologiím 
a zařízením, které používají.

Cíl splněn 
Žáci by měli získat o zařízeních přehled 
a představu o vhodnosti jejich použití. 
Měli by rozpoznat technologie, které je 

v každodenním životě obklopují, a být schopni určit 
prvky jednoduchých informačních systémů.

Aktivita: Využití digitálních  
technologií
Tematický celek RVP Informační systémy

Očekávané výstupy RVP Žák uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci lépe se roz-
hodnout.
Získává odpovědi na základě dat, pro vymezený problém zaznamenává do existující 
tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná data.
V systémech, které ho obklopují, rozezná jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi.

Očekávané výstupy ŠVP Žák uvede různé příklady využití digitálních technologií, propojí digitální zařízení  
a uvede jejich případná bezpečnostní rizika.
Nalezne ve svém okolí systém, určí jeho prvky a to, jak spolu prvky souvisí.

Učivo Systémy
Práce se strukturovanými daty

<4.–5. třída>

Bobřík informatiky  
Pro zapálené ajťáky i pro ty, kteří IT svět teprve objevují, je 
tu Bobřík informatiky. Každoročně se žáci základních škol 
a studenti středních škol mohou zapojit do soutěží, projít 
si spoustu testů a něco nového se přiučit. Stránky ibobr.cz 
skvěle poslouží jako zdroj inspirace a nových výzev i těm, 
které soutěže nelákají.

. . .  AKTUÁLNĚ

https://www.ibobr.cz/
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Úkol
Do informačního systému může mít v jednu chvíli pří-
stup několik lidí zároveň. Mohou v něm pracovat, vy-
hledávat, čerpat z něj informace apod., aniž by si vzá-
jemně zasahovali do svého počínání. To jim umožňují 
jejich uživatelské účty, osobní přístupy, které sys-
témově podléhají určitým oprávněním, jež jim může 
nastavovat hlavní administrátor daného systému.
Přihlášení do systému je jednoznačnou identifika-
cí, systém přesně pozná, kdo s ním pracuje, a daná 
osoba tím získá obvykle přístup jen ke  specifickým 
údajům.
Rozdělte žáky do  čtyř skupin. Každá skupina bude 
mít přidělenou jednu roli v  rámci knihovního infor-
mačního systému.
Úkolem dětí je vypsat co nejvíce činností, které uži-
vatel s danou rolí může dělat (i vzhledem k ostatním 
rolím).
 
Seznam rolí: čtenář, knihovník, vedoucí, administrátor.

PŘÍKLAD:
Čtenář   Prohlížet vypůjčené knihy, kontrolo-

vat své členství…
Knihovník  Vracet do systému knihy od čtenářů, 

přidávat nové knihy do databáze…
Vedoucí  Přidávat knihovníkovi směny, hodno-

tit jeho výkon, zvyšovat mzdu…
Administrátor  Prohlížet cokoliv, měnit cokoliv, spra-

vovat uživatele…
S  bystřejšími žáky můžete rovněž zkusit navrhnout 
databázovou strukturu knihovního informačního 

systému. Jednotlivé databáze můžete zaznamenat 
jako obdélníčky a vazby mezi nimi spojnicemi.

PŘÍKLAD:
Jeden autor může napsat několik knih, stejně tak 
jako vícero knih může mít jednoho stejného autora. 
Obdobně to funguje u literárních žánrů a u čtenářů. 
Spojnicím se v databázích říká vazby.

Práce s dětmi
Žáky bychom měli motivovat k  tomu, aby pomocí 
modelu dokázaly popsat alespoň jeden informační 
systém. Žáci by při rozdělování rolí měli bez pro-
blému objevit, že budou potřebovat základní údaje 
k identifikaci uživatelů.

Máte-li zvídavé žáky, můžete seznam rolí knihovní-
ho systému rozšířit o skladníky, uklízeče apod. Spo-
lupráce a diskuze ve skupinách by měla být vedena 
efektivně, žáci by své výsledky měli následně prezen-
tovat. Nechte je diskutovat, jde nám o  postup sa-
motné analýzy, tedy jak přemýšlí nad daným problé-
mem. V závěru může učitel sdělit své stanovisko.

Cíl splněn
Žáci by měli umět vysvětlit účel infor-
mačních systémů, které používají nebo 
se kterými přichází dennodenně do sty-

ku (docházkový systém školy, čipové karty na oběd 
apod.). Informační systémy hrají velmi významnou 
roli v našem každodenním životě. Mají jednotlivé prv-
ky (tabulky, databáze atd.), vnitřní strukturu, zabez-
pečení a samostatná data, ke kterým mohou přistu-
povat jen privilegovaní uživatelé.

Aktivita: Knihovní systém
Tematický celek RVP Informační systémy

Očekávané výstupy RVP Žák vysvětlí účel informačních systémů, které používá, identifikuje jejich jednotlivé 
prvky a vztahy mezi nimi.
Žák zvažuje možná rizika při navrhování i užívání informačních systémů.

Očekávané výstupy ŠVP Žák popíše pomocí modelu alespoň jeden informační systém, s nímž ve škole ak-
tivně pracuje, pojmenuje role uživatelů a vymezí jejich činnosti a s tím související 
práva.

Učivo Systémy

AUTOŘI

KNIHY

ČTENÁŘI

LITERÁRNÍ ŽÁNRY

<6.–7. třída>


