
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S mobilem aktivně 1: 
Varianta pro žáky 6. – 7. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: PhDr. Petra Vallin, Ph.D. a kol. 

Délka: 32 vyučovacích hodin 

Forma: prezenční 
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Úvod 
 

Vítej na vzdělávacím programu S mobilem aktivně! Pojď se dozvědět, jak můžeš využít mobil zábavným 

a aktivním způsobem! Mobil není jenom o videích a sociálních sítích, ale je to i prostředek k poznání 

tvého okolí a k vytvoření něčeho smysluplného. Vyzkoušíš si: 

 jak využít mobil k pohybu venku a jak zábavně prozkoumat svoje okolí, 

 jak s pomocí mobilu zlepšit svoje okolí a chránit životní prostředí, 

 co znamená eTwinning, TwinSpace, co je to GPS a k čemu se používá, 

 vyzkoušíš si geocaching a plogging, naučíš se pracovat s online mapou, 

 vyzkoušíš si, jak ve skupině vytvořit prezentaci, a zlepšíš si svou angličtinu, 

 zjistíš, jaké jsou tvoje silné stránky a co se můžeš nového ještě naučit, 

 dostaneš prostor navrhnout vlastní řešení daného 

problému a vyzkoušíš si, jakým způsobem můžeš 

inspirovat lidi kolem sebe. 

  

K čemu nejčastěji 

používáš mobil? Kolik 

času na něm trávíš? 
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VSTUPNÍ DOTAZNÍK 

Na začátek tě poprosíme o vyplnění krátkého dotazníku. Nejedná se o školní test, který by hodnotil tvé 

znalosti a z kterého bys dostal/a známku. Žádná odpověď tu není ani dobrá ani špatná. Cílem dotazníku 

je zjistit, jaké jsou tvoje zkušenosti a názory. 

1) Dokázal bys vyjmenovat rizika častého používání mobilního telefonu? 

o ano 

o ne 

 

2) Dokázal bys vysvětlit, jak funguje GPS? 

o ano 

o ne 

 

3) Napiš alespoň tři možnosti, kde se GPS využívá: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

4) Dokázal bys využít mobilní telefon při pohybu v přírodě? 

o ano 

o ne 

 

5) Dokázal bys vytvořit prezentaci v PowerPointu? 

o ano 

o ne 

 

6) Dokázal bys pracovat ve skupině? 

o ano 

o ne 

 

7) Dokázal bys zhodnotit svou práci (popsat pozitiva i to, co bys udělal příště jinak? 

o ano 

o ne 
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8) Dokázal bys někomu jinému poskytnout zpětnou vazbu k jeho práci (říci, co se ti líbilo nebo 

co bys udělal příště jinak)? 

o ano 

o ne  
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eTwinning, TwinSpace, život online 
 

 

Vzájemné seznámení a brainstorming zemí EU 

 

1. Kouzelná krabice 

Vyučující ti ukáže krabici s deseti věcmi, které nějakým způsobem 

souvisí s jeho osobou, vlastnostmi, koníčky, rodinou, a ty se budeš 

snažit uhodnout, jak s ním dané předměty souvisí. Pokud tam bude 

např. turistická mapa z francouzských hor, tak to může vypovídat  

o jeho oblibě chodit do hor, sbírat mapy nebo země Francie. 

Vyučující ti tipy potvrdí nebo vyvrátí.  
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2. Květina  

Ve dvojici diskutujte, co máte společného, a to zapisujte do středu květiny (alespoň 3 položky). V rámci 

debaty zkus najít alespoň 5 věcí, která tě odlišuje od ostatních, respektive kterou jsi ve skupině 

jedinečný/á (např. máš jako jediný/á doma křečka, jediný/á chodíš na karate apod.). Tu si pak zakresli 

na jeden z okvětních lístků. Poté za skupinu prezentujte vyplněné květiny. 
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3. Členské státy EU zapojené do eTwinningu 

Které země jsou členskými státy Evropské unie? Do tabulky napiš názvy států začínající na vybraná 

písmena abecedy (např. B-Belgie, D-Dánsko apod.). Pokus se jich napsat alespoň 14. Začni sousedními 

zeměmi ČR a pokračuj například těmi, které jsi navštívil/a. Po společném sdílení si doplň svůj seznam 

o státy, co ti chyběly. 

 

 

 

B 

 

 

 

B Č D 

E 

 

 

F F CH 

 

 

I 

 

 

 

I K L 

L 

 

 

 

L M M 

 

 

N 

 

 

 

N P P 

 

 

R 

 

 

 

R Ř S 

 

 

S 

 

 

 

Š Š V 
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eTwinning, aktivizace anglické slovní zásoby, TwinSpace 
 

1. Seznámení s platformou eTwinning 

Vyučující ti představí eTwinning pomocí prezentace. Jedná se o platformu, kde se mohou propojit školy 

a třídy napříč zapojenými zeměmi a komunikovat, spolupracovat, sdílet zde nápady a pracovat na 

společných projektech. Přemýšlej, čím pro tebe může být eTwinning přínosný, a své nápady i další 

postřehy si zapiš ke slidům. 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

eTwinning

Online pla orma pro spolupráci 

a komunikaci učitelů, pedagogů, 

knihovníků, tříd a škol  Š, ZŠ, SŠ 

 o je to eTwinning?

Kdo se může do eTwinningu zapojit?

 Všechny členské státy EU  zk  te nap at  eznam  7 členů    .

 Další nečlenské státy v Evropě:  lbánie, Bosna a  ercegovina, 

Severní Makedonie, Island,  ichtenštejnsko, Norsko, Srbsko

a Turecko.

 Do eTwinning Plus jsou zapojené také země sousedící s 

Evropou:  rménie,  zerbájdžán, Gruzie, Tunisko,  ordánsko a 

 ibanon.

 aké výhody eTwinning má?

 Propojuje učitele a žáky napříč Evropou bez nutnos  vycestování.
  možňuje porovnávat jazyky, život, zkušenos  a pohledy na rozmanitá 

témata různých zemí.
 Žáci i učitelé využijí své jazykové dovednos  v pra i  
 Žáci pracují na něčem netradičním, novém a zajímavém, mezipředmětovém 
 Žáci využívají informační a komunikační technologie, které zkracují vzdálenos , 

a umožňují tak studentům a učitelům navš vit a prozkoumat i jinak vzdálené
a ob žně dostupné kouty Evropy.

 Třídy se seznamují se a vyměňují si nápady s jinými učiteli a oboha  tak své 
zkušenos 

 Účastníci se dozvědí něco o jiných kulturách a seznámí ostatní s naším 
prostředím.
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 ak to funguje?

1) Vymyslíme téma projektu (téma, cíle, věk žáků, jazyk

projektu).

2) Vložíme základní informace o projektu na eTwinning.

3) Čekáme, jestli se k nám někdo připojí (snažíme se najít

alespoň jednu partnerskou školu z jiné země, může jich

být ale mnohem více, př. 2 1 ).

Ukázky  spěšných projektů

 True Stories from     

  ust like me 

 Europe  di erent houses, one community 

True Stories from    

Projekt se zaměřil na dějepisné učivo druhé světové války pro první stupeň. Formou

rozhovorů s pamětníky zkoumal tehdejší životy lidí v Polsku a Česku. Pomocí příběhu

hrdinů, jakými byli Irena Sendler a Nicholas  inton, dával příklad dnešním mladým

lidem. Díky četbě příběhu   anin kufřík nu l žáky vcí t se do příběhu tehdejších lidí.

Autor projektu: Mar na Teichmannová, ZŠ  anškroun, nám.  loise  iráska 13 
Partneři: Česká republika, Polsko 
 azyk projektu: češ na, anglič na, polš na

 ust like me

Mo o projektu je: Všechny dě na světě jsou stejné, i když vypadají jinak. Projekt byl

zaměřen na cestování, poznávání cizích zemí, národů, stylů života. Proto se eTwinneři

vydali na dlouhou cestu, aby poznali, jak žijí dě v jiné čás světa. Získané informace

sdíleli s ostatními týmy. Společně pak vytvořili průvodce po nejkrásnějších místech

daných zemí.

Autor projektu: Renata Večerková, Základní škola Komenského náměs , Kroměříž
Partneři: Česká republika, Itálie,  ecko, Rumunsko, Polsko, Bulharsko, Gruzie
 azyk projektu: anglič na

Europe  di erent houses, one community

Na základě různých místnos v domě partneři zpracovali zadaná témata a vzájemně

zkoumali shody a rozdíly svých životů. V rámci života v ložnici například srovnávali kulturu

oblékání a uspořádali m dní přehlídku. Žáci natáčeli videa o svém studentském pokoji, aby

ten svůj mohli porovnat s vrstevníky z Evropy. V rámci života v koupelně vznikl osmijazyčný

slovník základních pojmů a poté žáci i pedagogové odpovídali na otázky v dotazníku o životě

v koupelně, výsledky pak mohli společně sdílet prostřednictvím twinspace.

Autor projektu: Eva M nchová, Ondřej Černý, Michaela Sicová,  ana Vacková, ZŠ Okružní, Most
Věk žáků: 11 1  let
Partneři: Švédsko, Nizozemí, Španělsko, Francie, Polsko, Itálie, Německo 
 azyk projektu: anglič na
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2. Online brainstorming 

Vyučující vám rozdá do skupin počítače a vaším úkolem je v aplikaci Mentimeter provést 

brainstorming. Vzpomeňte si na maximum slovíček, která se používají, chceme-li se představit  

v angličtině. Může jít o slovní zásobu týkající se rodiny, koníčků, školy i volnočasových aktivit. Vše zapiš 

do bubliny. 

Zde jsou pro připomenutí pravidla brainstormingu: 

o Zapisujeme vše, co nás napadne.  
o Nápady nehodnotíme, i na první pohled nesouvisející nápad může přinést obohacující pohled 

na dané téma. 
o Navzájem se respektujeme a nerušíme se. 
o Dodržujeme předem vymezený čas. 

 

Vyučující založí WordCloud dle instrukcí a vás vyzve, abyste na svých počítačích zadali www.menti.com 

a do automaticky zobrazených 3 polí napsali anglická slovíčka, která se nám mohou hodit k tématu 

představování. Máte povoleno více vstupů, tzn. můžete vyplňovat tak dlouho, dokud budete vědět. 

Nakonec přečteme všechny slova ve slovním mraku.  

 

3. Práce v centrech 

V tuto chvíli tě čeká práce postupně ve 3 centrech. 

• CENTRUM 1: Find someone who 

Najdi ve skupině někoho, na koho sedí některá informace z tabulky, a napiš do druhého sloupce 

jeho/její jméno tak, abys měl u každého tvrzení jiného člověka. Nakonec sdílej v kruhu jednu informaci, 

kterou ses díky této aktivitě dozvěděl/a o jednom ze svých spolužáků (např. Petr likes skiing.) 
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STUDENT A  

Find someone who: Name of your classmate: 

…has a sister.  

…has a dog.  

…likes playing computer games.  

…does some sport.  

…does not like eating fish.  

…can ski.  

…can cook.  

Do you like…? Do you have…? Can you…? 

 

STUDENT B 

Find someone who: Name of your classmate: 

…has a brother.  

…has a cat.  

…likes listening to music.  

…plays a musical instrument.  

…does not like eating meat.  

…can do snowboarding.  

…can draw.  

Do you like…? Do you have…? Can you…? 
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• CENTRUM 2: Tell us about 

Zde vyučující opíše na tabuli nebo na flipchartový papír následující instrukce: 

1 – Tell us 3 things about your family. 

2 – Tell us about your favourite drink and food. 

3 – Tell us about your favourite hobby. 

4 – Tell us about your favourite subject. 

5 – Tell us about one thing you are good at. 

6 – Tell us about one thing you would like to learn one day. 

Poté vyučující pošle dokola hrací kostku.  oď si a podle čísla, které ti padne, odpovídej krátce na jedno 

z výše uvedených témat. Případně ti vyučující pomůže se začátkem věty.  ázej aspoň dvakrát. 

 

• CENTRUM 3: Příprava profilu do TwinSpace 

Zde na počítači vytvoř text pro svůj profil. Vyučující ti může zadat minimální počet vět, které je nutné 
v profilu mít (např. sedm), a případně ti pomáhá s cizím jazykem. 
 
 
 

4. Strom pocitů 

Vyučující nakreslí na tabuli strom alespoň jeden metr vysoký a rozdá ti dva lepící papírky (jeden zelený, 

jeden růžový). Na zelený papírek zapiš, co ti na chování a komunikaci na internetu obecně vadí, na 

růžový naopak to, co vítáš, z čeho máš radost. Zelený pak nalep do koruny stromu, růžový na zem pod 

ni. Svoje nápady si napiš i sem do tabulky. 

 

 o mi vadí? Z čeho mám radost? 

  

 
 

Pravidla netikety a chování na internetu 
 

1. Pravidla netikety 

Vyučující ti nejprve přiblíží pojem „netiketa“.  edná se o pravidla etického pohybu v online prostředí 

(složenina slov „net“ a „etiketa“).  

Poté ve dvojicích vytvořte seznam pravidel, která by podle vás do zásad pohybu na internetu měla 

spadat. Může se jednat například o pravidla směřující k vlastní bezpečnosti (Pozor, jaké informace 



15 
 

o  obě veřejně p blik ješ) či k ohleduplnosti k ostatním (Nepiš nic, co by  dr hém  neřekl o obně do 

očí). Na vytvoření vlastního seznamu máte cca 10 minut. 

 

Pravidla chování a komunikace na internetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní se podívejte na pravidla netikety dle Virginie Shea a porovnejte svoje seznamy s pracovním 

listem, na který zaznamenejte, jestli dané pravidlo mezi svými také máte a jak přesně jste ho 

formulovali. 

 

 

 Odškrtni, pokud je 

dané pravidlo 

i v našem 

seznamu. 

Opiš z našeho seznamu, jak konkrétně 

jsme toto pravidlo formulovali my. 

1   ysli na člověka, který sedí na 

„druhé straně“. 

Neupravuj a nesdílej fotografie a videa bez 

souhlasu lidí, kteří na nich jsou. 

Nepřeposílej řetězové emaily. Komentuj 

příspěvky věcně, nešiř pouhou nenávist. 
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2. Na internetu se chovej, jako se 

chováš ve skutečném světě. 

Mysli na to, že zákony platné v reálném 

světě, jsou platné i v tom virtuálním, 

přestože je tento svět více anonymní. 

  

3   ysli na to, kde se právě v 

kyberprostoru pohybuješ. 

V komunikaci vždy dobře zvaž, odkud 

adresát pochází. V online prostředí může 

daleko snadněji dojít k nedorozumění. Ta 

mohou být způsobena různými kulturami, 

jazykem či smyslem pro humor.  

    

4  Respektuj čas a informační kapacitu 

ostatních. 

Než někoho požádáš o pomoc 

s problémem, zkus ho nejprve vyřešit sám. 

Ověř si, zdali už v diskusi nebyl podobný 

případ řešen.  

  

5  Buduj svoji dobrou pověst v online 

prostředí. 

Na konci příspěvku se vždy podepiš, 

případně na sebe uveď kontakt. 

Své argumenty opírej o důkazy. Diskutuj 

věcně (ne pouze emotivně). Vyjadřuj se 

k tomu, čemu skutečně rozumíš, a dbej na 

to, aby tvé vyjádření mělo logiku. 
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6  Poděl se s ostatními o své znalosti. 

Vyhledávej diskuse na témata, kterým 

opravdu rozumíš a kde můžeš debatu 

obohatit.  Znáš-li odpověď na otázku 

v diskusích, sdílej ji. 

  

 

 

 

7  Vyvaruj se hrubého chování na 

internetu a nepodporuj ho. 

Nenech se strhnout vulgarismy a příliš 

emotivními projevy. „Nehejtuj“. Nešiř 

falešné zprávy (hoaxy), případně na ně 

ostatní upozorni. Neurážej ostatní. 

  

8  Respektuj soukromí druhých. 

Bez souhlasu odesílatele nepřeposílej 

zprávy ostatních.  

Když na tebe dotyčná osoba nereaguje ani 

na druhé vyzvání, nechej ji být.  

  

 

 

9  Nezneužívej svou sílu. 

Jsi-li expertem v kyberprostoru (např. 

správcem f ra, administrátor apod.), 

nezneužívej své znalosti ke čtení cizí pošty, 

bezdůvodného mazání příspěvků či 

arogantnímu upozorňování na chyby. 

  

10  Odpouštěj druhým jejich chyby. 

Každý jednou začínal, a proto buď 

shovívaný k ostatním, kteří udělají 

začátečnickou chybu. Zvaž, jestli je chyba 

toho druhého skutečně tak zásadní, aby 

bylo nutné ji v online konverzaci 

komentovat.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 aké pravidlo ti 

přijde 

nejdůležitější? 
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2. Žákovské hodnocení prvního bloku 

Zhodnoť první blok programu – z tabulky si vyber tři okénka a ta vyplň. Případně odevzdej vyučujícímu. 

 

  

Vyber si z této tabulky tři okénka, kde budeš odpovídat  

Napiš jednu věc, která ti 

při dnešním projektovém dni 

udělala opravdu radost. Vysvětli 

proč. 

 

 

 

 

Napiš, která aktivita se ti dnes 

nejvíce líbila.   

Napiš jednu věc, která tě dnes 

překvapila. 

Napiš jednu věc, kterou si dnes 

mohl udělat lépe. Vysvětli jak. 

 

 

 

 

 

 

 

Napiš tweet (140 znaků), který 

shrne dnešní projektový den. 

Napiš, co se ti dnes nelíbilo. 

Vysvětli proč. 

Kdyby byl dnešní projektový den 

písnička, film nebo román, jak by 

se jmenoval? 

 

 

 

 

 

 

 

Napiš otázku, se kterou dnes 

odcházíš (a váže se k tématu)? 

Napiš poděkování jednomu ze 

svých spolužáků. Za co si 

poděkování zaslouží?  
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Vytvoření kmenových skupin, GPS a její využití 
 

 

Vytvoření skupin a teambuilding 
 

1. Sebehodnocení vlastních dovedností 

Nyní tě čeká sebehodnocení. Ze seznamu vyber 5 vlastností a dovedností, ve kterých se cítíš silný/á 

nebo pravdu dobrý/á a udělej u nich křížek. Poté přelep své jméno a odevzdej to vyučujícímu. To stejné 

můžeš vyplnit do přiloženého formuláře.  

 

Jsem dobrý/á: 

ve vedení skupiny  

v plánování  

v řešení problémů  

v kreslení či grafice  

ve fotografování  

v prezentování  

v naslouchání  

v orientaci v mapě  

v práci s počítačem (např. PowerPoint)  

 

Jsem: 

ambici zní  

spolehlivý/á  

pozitivní  

kreativní  

pečlivý/á  

 

Následně odpovídej na otázky vyučujícího, který vás rozdělí do skupin. 
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2  Vytvoření kmenových skupin 

 rčení žáci si z rozložených formulářů hledají k sobě další 3 členy, kteří by vhodně doplňovali jejich 

dovednosti. Pokud jsi to ty, tak instrukce zní: Najdi 3 spolužáky, kteří mají jiné dovednosti než ty, tak, 

abyste dohromady pokryli ideálně všechny či skoro všechny kompetence. Ve chvíli, kdy jsou všechny 

formuláře rozebrány, můžeš odkrýt jména a přivolat si k sobě spolužáky.  

Pokud nevybíráš členy týmu, tak diskutuj ve skupině o tom, jaké výhody tato metoda dělení do skupin 

má.  rčitě po nevýhodách přijdeš i na nějaké pozitivní stránky, třeba že se členové skupiny mohou 

vzájemně doplňovat (př. jeden dobře kreslí, druhý dobře prezentuje apod.). Tvým úkolem bude také 

vytvořit si vizitku se svým jménem a doplnit ji o symbol, obrázek, který tě charakterizuje (např. umím 

kreslit = nakreslím pastelku). 

 

3. Svolání skupinek a vymýšlení jména 

Ve skupině se dohodněte na společném názvu. 

Nebo nejprve napiš do tabulky svůj nápad, jak by se skupina mohla jmenovat, a poté 

si ve skupině návrhy představte a shodněte se na finálním názvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 oje nápady 

 

název naší skupiny je: 
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4. Architekti a stavitelé 

Teď si ve skupině zahrajte na architekty a stavitele – vyzkoušejte si kreativně vyřešit zadaný úkol. Cílem 

je posílit vztahy ve vaší skupině, něco společně zažít a pak si o tom vyprávět. Vašim úkolem je z daného 

materiálu postavit co nejdelší most, který bude samostatně stát.  možní-li to prostor, můžete postavit 

most mezi dvěma stoly, lavicemi či židlemi. 

 

5. Refle e stavění mostu 

V tuto chvíli je prostor krátce se zamyslet nad procesem, který jste zvolili pro stavění mostu. Vyberte 

jednu věc, která se vám dařila a jste s ní spokojeni, a jednu, kterou byste příště udělali jinak, aby byl 

výsledek ještě lepší.  

Zapište si své odpovědi do tabulky a posléze je sdílejte s celou třídou.  

Odpovězte společně na následující otázky: 

Oznámkujte jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) 1 2 3 4 5 

 ak se ti ve skupině pracovalo?      

 ak se vám podařilo rozdělit si role ve skupině?      

 ak se vám práce podařila?       

 ak mezi vámi fungovala komunikace?      

 

 

 

 

 

Co je to GPS a jak ji používáme v běžném životě 
 

1. Brainstorming – GPS 

Vyučují se tě na začátku tématu zeptá, co se ti vybaví, když se řekne GPS.  

K práci můžeš opět využít aplikaci (např. Mentimeter.com). Vyučující vám do skupin rozdá mobilní 

telefony a odkáže vás na stránky menti.com. Tam opíšete z tabule k d, a tím vstoupíte do úvodní 



22 
 

aktivity. Na displeji se vám po zadání k du objeví tři políčka, kam můžete zapisovat své nápady 

(maximálně tři dílčí slova při jednom vstupu, do diskuse však můžete vstoupit vícekrát). Ty se pak 

zobrazí na projektoru ve formě  ordCloudu. Vyučující vaše nápady komentuje a dá vám zpětnou 

vazbu.  

WordCloud si nakonec uložíte kliknutím na „Download results“, neboť ho budete potřebovat ještě na 

konci hodiny. 

 

2. Co je to GPS 

Vyučující ti nyní představí základní údaje o GPS pomocí prezentace. Odpovídej na doplňující otázky  

a zapisuj si k jednotlivým slidům své poznámky. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

GPS

Odhadněte, co znamená zkratka GPS 

Global Placement System

Global Posi oning System

Geographical Posi oning System

Úkol č  1Úkol 1

A

B

 

 o je to GPS (Global Posi oning System):

 Globálnípolohovýsystém.
 Služba s celosvětovým pokry m umožňující za

pomoci družic určovat geogra cké polohy.
 Nejvíce využívaný a propracovaný je americký

NAVSTAR běžně nazývaný GPS, který provozuje
ministerstvoobrany.

 Stejnou službuposkytuje také ruský G ONASS 
 Evropa připravuje autonomní systém Galileo

(spuštěnbudepravděpodobněv roce 2021).
 Mezi běžnou populaci se GPS dostala až po

odstraněníumělé odchylky v roce 2000 (přesné na
několik metrů).

Diskutujte, jak tyto obrázky souvisí s GPS?Úkol č  1Úkol  
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Vizualizace základního principu GPS 

Vyučující princip GPS vizualizuje pomocí třech žáků, jejichž ruce představují družice, a provázků, které 

reprezentují vzdálenost družice od objektu, který chceme zaměřit. Pozorně sleduj, případně se ptej. 

 
 

4. GPS v našich životech 

Nejprve odhadni, kde všude se GPS používá (profese i každodenní život). Zapiš si nápady do bubliny. 

Poté sleduj dokončení prezentace. 

 

 

 

 

 

 ak funguje GPS?

 Družice vysílají 
elektromagne cké vlny 

 Dle doby, za kterou dorazí 
k objektu, lze spočítat 
vzdálenost.

 Pokud se spojí 3 nebo 4 
družice, je možné určit 
místo, kde se objekt 
nachází, velmi přesně.
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 5. Online reflexe  

Vyučující se opět přihlásí na Mentimeter.com, klikne znovu na otázku „Co se ti vybaví, když se řekne 

GPS?“ a vymaže výsledky z první aktivity. Vy se ve skupině znovu nalogujete pomocí mobilních telefonů 

a hlasujete stejně jako v první aktivitě. WordCloud opět stáhněte do počítače jako obrázek 

a promítněte na projektoru oba obrázky zároveň ( ordCloud ze začátku hodiny a z konce hodiny). 

Společně porovnejte, jestli se slova proměnila, rozšířila, a o jaké výrazy. 

  

Uve te alespoň dvě profese, které GPS 
každý den využívají?

Úkol č  1Úkol 3

Profese, které GPS pravidelně využívají:

 Řidiči, pilo  a kapitáni (navigování z místa na místo).
 Zemědělci (záznam hranic půdy, výpočet hektarů, hnojení, 

měření vlhkos ).
 Policie (lokalizování pachatele).
 Biologové (pohyb zvířat).
  otografové (zobrazení času a místa, kde byl snímek pořízen).
  arke ngoví specialisté (doporučení nejbližší restaurace, 

obchodu).
 Běžní lidé (Google Maps, DPP, sociální sítě apod.).

Ve dvojicích napište alespoň 5 aplikací v 
telefonu, kde se GPS využívá 

Úkol č  1Úkol 4

Aplikace, které GPS využívají:

 Google,
 Google Maps,
 Facebook,
 FB Messenger, 
  ízdní řády IDOS,
 Rekola ,
  ber,
  R (nebo jakékoli jiné aplikace na předpověď počasí),
 Booking.com,
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Geocaching 
 

 

Úvod do geocachingu 
 

1.  ísto si vymění ten, kdo… 

Čeká tě hra, kde se dozvíš něco nového o svých spolužácích.  spořádejte židličky do kruhu a uprostřed 

stojí spolužák, který pokládá otázky – např. „Místo si vymění ten, kdo má mladšího sourozence.“ 

Všichni, kdo splňují tuto podmínku vstanou a pokusí se obsadit jiné volné místo v kruhu. Na koho místo 

nezbude, zaujímá místo hráče v kruhu. 

 

2. Vysvětli spolužákům… 

Vyučující vás rozdělí do skupin tak, aby byl v každé skupině alespoň jeden žák, který může s ostatními 

sdílet informace o geocachingu.  eho úkolem je krátce ostatním vysvětlit, o co se jedná, jak to funguje, 

jakou zkušenost má s touto aktivitou on/a, kolik kešek našel/našla apod. Poté s ostatními sdílejte, 

k čemu jste došli a co jste od zkušeného žáka zjistili. 

 

3. Slovníček geocacherů 

Odhadni, co znamenají slova keš, cacher, logbook, mudlokarta, mysterka, CITO, owner, reviewer 

v jazyce geocacherů, a svá řešení zaznamenej do pracovního listu. Většina výrazů pochází z angličtiny. 

 

1 Logbook A 
Poklad (z anglického „cache“, což 

znamená také  kryt nebo tajná skrýš)  

2 Mysterka B 
Hledač pokladu (z anglického „cacher, 

geocacher“)  

3 Keš C 
Sešit, do kterého se geocacher zapíše, 

když poklad najde, obvykle se nachází 

v plastové krabičce  
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4 Cacher D 
Informace na keši, o co se jedná, pro 

případ, že krabičku objeví náhodný 

nálezce  

5 Reviewer E 

Anglicky „mystery cache“ odkazuje ke 

keši, jejíž přesné souřadnice cacher 

získá skrze vyluštění hádanky, šifry 

apod. 

6 Owner F 
Anglicky „ ache in Trash Out“, setkání 

geocacherů na určitém místě za 

 čelem vyčistit jeho okolí od odpadků  

7 Mudlokarta G 
Zakladatel pokladu (keše), který ho 

zadal do systému a dále ho udržuje  

8 CITO H 
Dobrovolník, který schvaluje 

a publikuje keše ve svém regionu  
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4. Prezentace o geocachingu 

Poslouchej prezentaci od vyučujícího o geocachingu (o jeho původu, historii a hlavním cíli), zapojuj se 

do úkolů a poznámky si zapisuj k jednotlivým slidům. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Geocaching

Kdo zná geocaching?     min  

 Vytvořte dvojice či trojice, kde bude vždy ale po 

jeden žák, který geocaching již někdy zkusil na

vlastní kůži.

 Tento žák krátce představí, co geocaching je.

 Další se ho/jí doptávají na otázky (alespoň 3).

Úkol č  1Úkol 1

Geocaching

 Outdoorováhra spojující sport a turis ku 

 Cílem je hledání pokladů, které schovali jiní

geocacheři (tzv. owners) kdekoli v příroděči

ve městě (ne na hřbitovech, dětských

hřiš ch, ZŠ a MŠ), za pomoci GPS 

  lavním přínosem je objevování

zajímavých, ale ne nutně turis ckýchmíst 

 Vznikl v roce 2000 v  S po odstranění

odchylky,přidávanéuměledo signáluGPS.

Znáš slovníček geocachingu?    min  Úkol č  1Úkol  
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

Keš

 Obvykle je to plastová voděvzdorná
schránka.

 Můžeobsahovatjen logbook.
 Některé drobné předměty uvnitř keše je

možné si odnést a místo nich vložit věc
obdobné či vyšší hodnoty (tato informace
je vždyuvedena).

 Některé keše obsahují  koly, které mohou
navigovatna další poklady.

 Keše od sebe musí být vzdáleny alespoň
0,1 míle, tedy 161 metrů.

 Některé keše jsou viditelné po stažení
aplikace zdarma, jiné až po zaplacení
poplatku.

Geocaching v ČR

 Založen 2003.

 Získal si rychle oblibu.

 2015: v ČR přes 40 000 keší 

 V EU jsme na 4 místě v počtu

kešek na milion obyvatel.

Ve skupinách zkuste napsat

alespoň 5 důvodů, proč si

myslíte, že se geocaching

těší tak velké oblibě.  co

by se na něm líbilo tobě?

Úkol č  1Úkol 3 Proč si myslíš, že je geocaching tak populární?

Dle geocherů je to nejčastěji těchto 10 důvodů:

 Zjis š, že objevování a dobrodružství stále e istuje i v reálném světě.
 Přiměje tě to jít ven.
  děláš něco pro své zdraví, co je navíc zábavou.
  žije si to celá rodina.
 Můžeš tak procestovat celý svět.
 Poznáš různá místa z pohledu místních lidí.
 V blízkos tvého bydliště objevíš skrytá místa a zajímavos , o kterých jsi

netušil.
 Dozvíš se zajímavos o naší planetě.
 Můžeš pomoci přírodě a životnímu prostředí s ostatními geocachery.
 Budeš obdivovat tvořivost některých zakladatelů kešek.
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5. 10 důvodů, proč zkusit geocaching 

V závěru diskutuj nad nejčastějšími 10 důvody, proč se tato aktivita stala tak populární, respektive co 

geocacheři uvádí jako důvody, proč se této aktivitě věnují. Své nápady si zaznamenej do bubliny. 

 

Výlet za nejbližší keškou 
 

1. Práce s internetovými mapami 

Do kmenových skupin obdržíte jeden telefon, ve kterém si vyzkoušíte práci s online mapami (např. 

Mapy.cz). Vyučující vám vysvětlí, jak můžete změřit vlastní polohu, neboť to je to, co budete potřebovat 

pro schování kešky do terénu. Dále vás upozorní na to, že pokud zadáte do telefonu cílovou souřadnici 

a zvolíte možnost „navigovat“, trasa povede napříč lesem bez ohledu na terén. Může tedy vést i přes 

příkré svahy či hustníky a je lepší držet se na cestách a pěšinách a neustále sledovat vrstevnice. Pokud 

jsou vrstevnice příliš u sebe, pak se jedná o prudký svah, který nemusí být schůdný. 

 

2. Společný výlet za první keškou 

Od vyučujícího dostanete souřadnice, mobilní telefony. Vydejte se hromadně nebo po skupinách 

hledat první ukrytou kešku. Úkolem je se podepsat do logbooku a vyfotit, jak typická krabička s keškou 

vypadá. Během cesty můžete pořizovat fotografie a videa. 
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Zakládání vlastní kešky 
 

1. Instrukce k aktivitě 

Do kmenových skupin dostanete od vyučujícího instrukce k další práci.  jistěte se, že rozumíte všem 

bodům zadání, v opačném případě se doptejte. Prohlédněte si také mapu okolí a vytipujte si vhodné 

místo na založení vlastní kešky. 

Zde máš po kupě všechny instrukce: 

Vaším  kolem je založit kešku pro ostatní skupiny  

1. Připravte si věci, které budete potřebovat na vytvoření pokladu: 
• plastovou krabičku, 
• notýsek, který se vejde do krabičky, 
• propisku, 
• mobilní telefon s GPS, 
• papír  4 ve třech barvách (bílá, zelená, žlutá), 
• nůžky, 
• lepenku. 

 

2. V mapě okolí vytipujte místo, které by mohlo být zajímavé pro skrytí pokladu – místo nesmí 
být dál než 1 km od místa pobytu.  
 

3. Vyrazte na vybrané místo  Pokud se jako skupina dohodnete, můžete původní plán v průběhu 
změnit a keš založit jinde. Nezapomeňte ale na podmínku vzdálenosti (méně než 1 km).  
 

4. Založte poklad do plastové krabičky. Poklad musí obsahovat: 
• krátkou informaci na víčku krabice, o co se jedná, pro náhodného nálezce 

(tzv. mudlakartu), 
• notýsek s informací, kam se mají žáci (nálezci) podepsat (tzv. logbook), 
• propisku 

 
5. Ukryjte svůj poklad. Podobně jako je tomu v reálném geocachingu, není možné poklad 

zakopávat do země. Dávejte také pozor, aby poklad nebyl na soukromém pozemku nebo se 
nenacházel na jednom z míst, kde je to zakázané (hřbitov, dětské hřiště, MŠ, ZŠ). Vymyslete 
popis místa, který poté předložíte spolu se souřadnicemi ostatním (např. v kořenech stromu). 
 

6. Zaznamenejte si souřadnice GPS, kde se poklad nachází, a vraťte se do místa pobytu. 
 

2. Zakládání vlastních kešek 

Nyní vyrazte do terénu na vybrané místo pro kešku.  

Poznamenejte si souřadnice místa dle GPS, vraťte se na smluvené místo a zapište jméno vaší skupiny, 

souřadnice a indicii na připravený flipchartový papír či tabuli (např. DR CI – 50.0112074N, 

14.3817158E – v kořenech stromu). 
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Vyhledávání kešek ostatních skupin  
 

1. Instrukce k souřadnicím 

Vyučující vás upozorní, abyste si vyfotili seznam souřadnic s indiciemi a ujistili 

se, že jsou všechna čísla dobře čitelná.  

 

 

2. Hledání kešek ostatních skupin 

Vyhledávejte pomocí GPS v mobilu místa, kam ostatní skupiny schovaly kešky. Cílem je ve stanoveném 

čase najít v terénu co nejvíce kešek, podepsat se do logbooku a splnit úkol, který keška obsahuje. Celou 

akci pečlivě dokumentujte fotografiemi a případně videi.  

3. Čtyři věty nakonec 

Po návratu na smluvené místo si vyber z flipu 1 začátek věty a dokonči ho vlastními slovy. Můžeš se 

samozřejmě vyjádřit i k dalším věcem, když budeš chtít. 

Poslouchej sdílení ostatních, společně diskutujte a své postřehy si poté napiš do tabulky. 

 

 

 

 

 

 

   Nejzajímavější informace, co 
jsme se díky keškám dozvěděli, 

byla… 
 aká aktivita byla nejzajímavější? 

2. Nejzajímavější místo ukrytí 
bylo… 

 

3  Nejvíce se nám dnes líbilo…  

4  Při prozkoumávání okolí mě 
zarazilo…  

 



32 
 

 

Plogging 
 

 

 

Objevování ploggingu 

 

1. Tabulka ANO/NE před čtením 

V tabulce ANO/NE odhadni, zdali jsou vybraná tvrzení o ploggingu pravdivá či ne a zaškrtni to v sloupci 

před čtením. Pokud nevíš, tak si zkus aspoň tipnout. Po vyplnění tabulky si ve dvojici porovnejte své 

odpovědi. 

 

Tvrzení 
Před 

čtením 
Po čtení 

Opiš z te tu větu, která tvou odpově  

po čtení dokládá  

1  Plogging je novým trendem ve 

fitness, který spojuje běh 

a posilování  

ANO/NE ANO/NE 

 

   Plogging vznikl ve Skandinávii  

 

 

ANO/NE ANO/NE 

 

3. Otec ploggingu vymyslel tuto 

aktivitu po přestěhování se 

z hlavního města na venkov  

ANO/NE ANO/NE 

 

4  Plogging vznikl již v roce 2005, 

nikdo se mu však aktivně 

nevěnoval  

ANO/NE ANO/NE 
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5  Plogging je populární zatím 

jen v Evropě  

 

ANO/NE ANO/NE 

 

6  Ploggingem spálíme více 

kalorií než při normálním běhu  

 

ANO/NE ANO/NE 

 

7  Plogging se rozšířil hlavně díky 

sociálním sítím  

 

ANO/NE ANO/NE 

 

8  Nevýhodou je, že na plogging 

potřebujete drahé vybavení  

 

ANO/NE ANO/NE 

 

 

2. Článek o ploggingu 

Přečti si článek – Kouzlo ploggingu: 

Nazouvám běžecké boty a místo tradičního vyběhnutí rovnou brankou ven to nově beru ještě přes 

prádelnu. Tam máme totiž mimo jiné nádoby na tříděný odpad a také igelitové odpadkové pytle. 

A přesně ty právě dnes potřebuji.  lavou mi běží, kolik litrů odpadu za hodinku běhu mohu v naší 

vesnici kousek za Prahou asi nasbírat. Volím nakonec pytel o 30 litrech a vybíhám konečně do terénu. 

Naše ulice se zdá vymetená do posledního papírového kapesníku, a tak si říkám, jestli vůbec budu moct 

dneska k úklidu mého bezprostředního okolí nějak přispět. To už ale sbíhám k potoku svedeného do 

úzkého koryta, a tam už tyto obavy přestávám mít: plastová láhev číslo jedna, plastová láhev číslo dva, 

krabička od cigaret, obal od zmrzliny, zase plastová láhev a o kus dál dokonce holínka. Pokračuji 

korytem potoka a nestačím se divit, podobně jako později kolem řeky. Za půl hodiny mám třicetilitrový 

pytel na odpadky plný, zpomaluji a volnou chůzí se vracím domů. Mám za sebou první plogging, a i když 

jsem nedodržela naplánovaných  0 minut běhu, vracím se domů s hodně dobrým pocitem, že jsem 

něco udělala pro své okolí. 

 

Plogging (ze švédského plocka upp = sbírat a anglického jogging = běhat) je novým trendem ve fitness, 

jehož cílem je běhat a současně sbírat pohozené odpadky na trase. Otcem ploggingu je Švéd Erik 

 hlström, který se před několika lety po dlouhé době přestěhoval z lyžařského střediska na severu 

Švédska do hlavního města Stockholmu. Při své každodenní jízdě na kole do práce byl šokován 

množstvím odpadků, které byly pohozené v ulicích i parcích. Založil tehdy facebookovou skupinu 

Plogga a přizval přátele ke kolektivnímu sbírání odpadků během pravidelného běžeckého tréninku. Dal 
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tak v roce 201  vzniknout této nové sportovní aktivitě a současně se zasloužil o její rozšíření po celém 

Švédsku. Od té doby se plogging dostal takřka na všechny kontinenty a ke skupině Plogga jsou aktuálně 

připojeni běžci z více než 40 různých zemí. S ploggingem se můžeme setkat v USA, v Japonsku, Nigerii, 

Thajsku i Indii. Na Islandu údajně plogguje i sám prezident. Instagram je plný fotografií s hashtagem 

#plogga, které publikují jednotlivci, skupiny kamarádů, firmy i školy. Sociální sítě, kde lidé sdílí, co 

nasbírali a jaké trasy uběhli, se na zpopularizování tohoto fenoménu významně podílely a podílí.  

 

Podle švédské fitness aplikace  ifesum lidé praktikující plogging navíc spálí více kalorií, než kdyby jen 

běželi. Zatímco normálním během spotřebujeme za půl hodiny asi 235 kalorií, v případě ploggingu je 

to 288 kalorií. Tento rozdíl je vysvětlován tím, že plogging zahrnuje kromě běhu také dřepy, ohýbání 

se, protahování a samozřejmě běh se zátěží. Plogging je tedy činnost, díky které se člověk aktivně zapojí 

do čištění životního prostředí ve svém bezprostředním okolí, současně tím člověk přispívá ke své dobré 

kondici a zdraví. Navíc se ukazuje, že se člověk při běhu soustředí méně na bolest v nohou a svůj 

zrychlený dech a více na odpadky podél jeho trasy, což může mít pozitivní dopad na motivaci v běhu 

vytrvat.  

 

  jak uvádí v jednom z propagačních videí sám Erik  hlström: „Koneckonců je jedno, jestli při ploggingu 

běžíte, jedete na kole, pádlujete na kánoi nebo prostě jen jdete. Důležité je, že pro vás začne být 

přirozené odpadek v přírodě či na ulici sebrat.“  hlström také říká, že největší kouzlo ploggingu je 

v jeho jednoduchosti. Na tento sport nepotřebujete totiž absolvovat žádné drahé lekce ani si kupovat 

speciální vybavení. Postačí igelitová taška či odpadkový pytel a chuť měnit svět k lepšímu. 

 

3. Tabulka ANO/NE po čtení 

Nyní vyplň znovu tabulku ANO/NE (sloupec po čtení). Porovnej, kde ses s odpovědí trefil/a a kde nikoli. 

Své nové odpovědi dolož citacemi z článku či jiných zdrojů, které zapiš do pracovního listu. 

Poté s vyučujícím proveďte kontrolu odpovědí, případně se doptej, pokud ti není něco jasné.  

V následujících vyučovacích hodinách si plogging zkusíš v terénu. 

 

 

 

Plogging na vlastní kůži 
 

1.  ak používat GPS tracker 

Nejprve se nauč, jak pracovat s GPS trackerem, respektive jak zaznamenávat proběhlou či ujetou trasu. 

Do skupin obdržíte mobilní telefon a vyučující vám vysvětlí, jak funkci aktivovat. Může se jednat např. 

o volně dostupnou funkci Stopař v rámci Mapy.cz (Seznam).  

Nejprve si vyzkoušejte zaznamenat krátkou trasu, kterou uběhnete v bezprostřední blízkosti.  
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2. Vyrážíme čistit okolí 

Vyrazte v kmenových skupinkách do okolí a snažte se vysbírat co nejvíce odpadků, které leží volně 

v přírodě, případně ve vesnici, městě, podél cest. Můžete jít i běžet a vaším úkolem je urazit 

dohromady alespoň 3 km. Trasu si můžete předem naplánovat nebo se rozhodovat po cestě. Můžete 

ujít menší okruh a vrátit se a vyrazit znovu, nebo si naplánovat delší trasu již na začátku. Každý 

dostanete 2 páry rukavic a velký odpadkový pytel.  

Na práci v přírodě, případně ve vesnici či městě máte  0 minut, poté se opět sejdete na hlavním 

stanovišti a pytle i větší odpadky dáte na jedno místo. 

 

Vyhlášení a propagace ploggingu 
 

1. Vyhlášení ploggingu 

Ve skupinách vyplňte tabulku:  

Název týmu: 

 

 Počet nasbíraných pytlů:   

 Počet uběhnutých kilometrů:   

 Nejčastější odpadek:   

 Největší nalezený odpadek:   

 Nejdivnější odpadek:   
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Poznatek z okolí (co nového 

jsme se o lokalitě dozvěděli): 
  

 

Poté své tabulky porovnejte a vyučující vyhlásí, v čem se které skupině dařilo. Nakonec se můžete 

zaměřit i na třídění odpadu – roztřiďte odpad na papír, plasty, sklo, kov a směsný odpad a odneste to 

do příslušných kontejnerů.   objemnějších věcí budete muset kontaktovat sběrný dvůr nebo domluvit 

odvoz. 

2. Reklama na plogging 

Ve svých kmenových skupinkách vytvořte reklamu na propagaci ploggingu pomocí krátkého komiksu. 

Spolu s vyučujícím se zamyslete, proč je dobré šířit nápady na aktivní využití mobilního telefonu dál: 

o Bavil vás plogging? Co vás na něm nejvíce bavilo? 
o Poznali jste díky ploggingu něco nového ve svém okolí? 
o Přijde vám péče o vaše okolí důležitá? Proč? 
o  ak můžete dát ostatním vědět o této aktivitě? 
o Co je to reklama? Co je cílem reklamy? 

Zde si můžeš zapsat poznámky: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Komiks můžete namalovat na papír nebo využít některý z dostupných online nástrojů.  ednou 

z digitálních možností je aplikace Makebeliefscomix.com. 

 

3. Prezentace reklam na plogging 

Vzájemně si prezentujte, jaké komiksy jste vytvořili, a krátce je okomentujte. Komiksy si uchovejte 

dostupné v počítači, abyste je později mohli použít v závěrečných prezentacích a případně sdílet na 

TwinSpace (pokud budou v angličtině – záleží na vašich možnostech).  
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Figurerunning 
 

 

Co je to figurerunning 
 

1. Aktivizace s obrázky 

Vyučující vám na projektoru promítne několik obrázků map, do kterých jsou zaznamenány uběhnuté 
trasy pomocí GPS. Hádej, o jaké obrázky se jedná a co znamená výraz „figurerunning“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázků: pilotní ověření programu 

 

Přečti si anglickou definici figurerunningu. Společně ji přeložte do češtiny a propojte ji s významem 
slova figurerunning. 

„Everybody loves to be outside. FigureRunning is a new sport that encourages you to get creative, go 

outside and discover new places while running and getting fit. The competition is not about your 

running speed or distance, it‘s all about drawing. Master the art of FigureRunning. Do it whenever and 

wherever you want and be sure to share your art with your friends. The world is our canvas and you 

are the pencil.“  

Zdroj: FigureRunning.com 
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2. Orientace v mapě 

V kmenových skupinách si na mobilním telefonu, který dostanete, otevřete v aplikaci Mapy.cz mapu 

okolí. Nejprve se v ní společně zorientujte a odpovězte na otázky vyučujícího. 

 

 

 

 

3. Aplikace FigureRunning.com 

Otevřete si aplikaci FigureRunning.com v mobilních telefonech a vyučující vás 

seznámí se základní funkcí „pastelka“. Poté běžte ven, proběhněte společně trasu 

a sledujte, jaký obrázek se na aplikaci postupně zobrazuje. Po cestě alespoň dvakrát 

zkuste změnit barvu pastelky, použít gumu a zjistit, jakou vzdálenost GPS rozezná a zakreslí. 

Obrázek pojmenujte a vždy uložte jako Draft. Poté ho můžete dohledat v základním menu pod Resume 

Draft, dále upravovat a sdílet například prostřednictvím emailu.  

Vyučující vám také ukáže, jak vytvořit printscreen obrazovky, a tím uložit svůj obrázek do galerie 

fotografií.  

 

4. Plánování trasy 

Vymyslete si trasu, která bude „vykreslovat“ do mapy nějaký obrázek, který by se mohl stát logem vaší 

skupiny. Nemusíte zůstávat vždy na vyznačených cestách, je možné běžet i napříč polem či lesem, 

pokud to bude detail zvoleného obrázku vyžadovat.  edinou závaznou podmínku je, že musí být trasa 

dlouhá alespoň 500 m (tzn. obvod má minimálně 0,5 km a maximálně 3 km). Pokud si vyberete krátkou 

trasu, tak musíte vymyslet a vyběhat obrázků více tak, aby součet všech vyběhnutých tras na skupinku 

dal dohromady minimálně 3 km.  

Načrtněte, jak by měl výsledný obrázek vypadat: 
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„Kreslíme“ během do mapy 
 

1. Figerunning v terénu 

Vyrazte do terénu proběhnout vybranou trasu a „vykreslete“ vybraný obrázek či nápis do mapy (název 

skupiny).  

 

Prezentace „kreseb“ v mapě a na TwinSpace 
 

1. Prezentace tras a fotografií 

Zpátky ve třídě/místnosti se spojte s jinou skupinou a navzájem si ukažte na mobilních zařízeních 

obrázky, které se vám podařilo vyběhnout.  ádejte, co obrázek spolužáků zobrazuje a jak je případně 

tematicky propojen s jejich skupinou.  

Také si sdělte, kolik kilometrů bylo třeba urazit, abyste daný obrázek vyběhli, jak se vám s mapou  

a aplikací pracovalo, případně co byste příště udělali jinak. Stejnou diskusi proveďte s dalšími 

skupinami tak, abyste viděli co nejvíce obrázků a slyšeli co nejvíce postřehů a zkušeností 

z figurerunningu. Vaše postřehy si zapište do tabulky. 

 

2. Propagace Figurerunningu 

Vyberte 1-3 fotografie, vložte je do  ordu a doplňte k nim krátký komentář, příběh o tom, co jste při 

běhu zažili, co vás pobavilo a co by mohlo zaujmout ne této aktivitě i ostatní. 
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Tvorba výstupů a závěrečné prezentace 
 

 

Tvorba prezentace 
 

1. Kritéria dobré prezentace a  stního projevu 

Pokuste se ve dvojici vymyslet alespoň dvě kritéria dobré prezentace. Mohou se týkat PowerPoint 

prezentace i následného ústního projevu. V přemýšlení vám mohou pomoct následující otázky:  

• Co máte rádi, když  e v prezentaci objevuje?  

• Co vá  naopak vždycky odradí?  

• Co vám pomáhá poroz mět?  

• Kdy nejča těji ztrácíte při prezentaci pozorno t?  

• Kdy vám přijde prezentace zábavná?  

• Kdy vá  naopak n dí?  

• Jak  i prezentátor může zaji tit pozorno t po l chačů? 

Napište si je do tabulky a sdílejte je s ostatními. 

 

Poté si projděte checklist kritérií a porovnejte je s nápady celé třídy.  

 KRITÉRIU  SP NĚNO 

 
Prezentace obsahuje všechny náležitosti, které 

byly v zadání  
 

Kritéria dobré prezentace 
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V PowerPoint prezentaci byly vhodně zvoleny 

velikost a font písma i množství te tu na slidu  
  

 

Fotografie a videa nasedají na obsah prezentace 

a vhodně ho doplňují   otografie a videa jsou 

kvalitní a atraktivní, vyzývají posluchače k 

pozornosti. 

  

 
Téma je prezentováno srozumitelně (nahlas a ne 

moc rychle), zajímavě, vlastními slovy  
  

 
Prezentující pokládali otázky a vhodně aktivizovali 

publikum. 
  

 
Prezentace byla poutavá a zábavná, publikum 

přiměla k pozornému poslechu  
  

 

 

2. Výběr fotografií 

V kmenových skupinách propojte mobilní telefon s počítačem, stáhněte všechny fotografie, videa 

a printscreeny a vyberte přibližně 15 nejlepších, které použijete v prezentaci. Vyučující vám pomůže 

s případnými problémy, např.:  

• propojení počítače s mobilním telefonem, 

• stažení fotek do počítače, 

• zmenšení velikosti fotek nebo vložení videa do PowerPoint prezentace. 
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3. Tvorba prezentace 

Projděte si ve skupině Instrukce ke tvorbě prezentace a případně se doptejte na nejasnosti.  

 

Váš závěrečný  kol je vytvořit PowerPoint prezentaci, která bude shrnovat 
návrhy vašich řešení, nabyté znalosti, dovednosti a zážitky z celého programu.  
 
 
1  Vyberte na mobilních telefonech 10 nejlepších fotografií a stáhněte je do počítače  Upravte je 
podle potřeby (zmenšit, oříznout, dodat efekt) a vložte je do prezentace.  
 
2. Rozhodněte se, jakou strukturu bude vaše prezentace mít. Cílem prezentace je: 
 

• popsat průběh vaší práce, sdílet vaše zážitky a zkušenosti, 

• okomentovat problém (přílišné pasivní používání mobilu) a vyzkoušené aktivity navrhující jeho 
řešení (geocaching, plogging, figurerunning), 

• představit vaše řešení problému (jak lze ještě mobil využít aktivně). 
 

3. Do prezentace zakomponujte: 
 

• min. 10 fotografií, 

• 4 klíčová slova: GPS, geocaching, plogging, figurerunning, 

• komiks vytvořený v Makebelifscomix.com na téma plogging, 

• 3 dovednosti: uveďte, které dovednosti jste si nejvíce osvojili či procvičili (práce v týmu, 
diskutování, vyjednávání, fotografování, prezentační dovednosti, komunikace v angličtině, 
orientace v mapě apod.), 

• největší zážitek: sdílejte jednu aktivitu, kterou jste si nejvíce užili, a vysvětlete proč. 
 
 
3. Připravte se na  stní prezentaci, která by měla trvat přibližně 10 minut. Rozhodněte se, kdo bude 
prezentovat kterou část. Nezapomeňte na interakci s publikem. 
 

Poté začněte pracovat na tvorbě závěrečné prezentace. Máte na to přibližně jednu hodinu. Vyučující 

vám případně pomůže. Součástí závazného obsahu prezentace jsou fotografie, komiks propagující 

čištění vašeho okolí prostřednictvím ploggingu, největší zážitek z programu, osvojené a procvičené 

dovednosti a problém, který jste díky zažitým aktivitám a pohybu po terénu zaznamenali. Na tento 

problém v prezentaci nabídněte řešení. 

 

4. Příprava na  stní prezentaci 

Připravte se na ústní prezentaci. Zamyslete se, jak zapojit publikum, jak přitáhnout jeho pozornost, jak 

udělat prezentaci zábavnou. Můžete také zařadit otázky, které můžete položit, vytvořit hlasování  

u dílčích slidů (např. Komu se také nejvíc líbil plogging?) nebo zařadit krátký kvíz.  

Když máte prezentaci hotovou, zkontrolujte, jestli se vám podařilo naplnit všechna kritéria, a stáhněte 

ji na flešku.  
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Představení prezentací 
 

1. Ústní prezentace a vzájemné hodnocení 

V tuto chvíli prezentujte své skupinové výstupy, máte na to 10 minut. Zároveň na konci každé 

prezentace dejte skupině nějaká 2 ocenění (za výběr fotografií, za strukturu, za ústní prezentaci atd.). 

Může to být cokoli, musí však být řečeno, co se konkrétně povedlo.  

Nejzajímavější komentáře si můžeš zapsat do tabulky. 

 

Vyučující vše nahrává na kameru, abyste měli materiál, 

který můžete sdílet na TwinSpace. 

 

  

Ocenění prezentace 
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Sdílení s partnerskou školou a závěrečné 

hodnocení 
 

 

Anglická rozcvička a sdílení na TwinSpace 
 

1. Nepravidelná slovesa 

Nyní dostaneš jednu kartičku s nepravidelným slovesem z tabulky níže. Nikomu ho neukazuješ, ale 

zkoušíš ho pantomimicky předvést spolužákovi. Ve chvíli, kdy ho spolužák uhodne, tak ho jdi zapsat na 

tabuli ve tvaru: infinitiv + tvar v minulém čase (go – went, have – had, learn – learnt).  

 

BEGIN FIND SING 

BREAK GROW SLEEP 

BRING LEARN SPEAK 

CATCH LOSE STAND 

CUT MEET TAKE 

DRAW PAY TEACH 
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DRINK PUT TELL 

EAT RUN THINK 

FALL SAY WIN 

FEEL SEE WRITE 
 

Správné tvary si zapiš do tabulky. 

BEGIN –  FIND –  SIT –  

BREAK –  GROW –  SLEEP –  

BRING –  LEARN –  SPEAK –  

CATCH –  LOSE –  STAND –  

CUT –  MEET –  TAKE –  

DRAW –  PAY –  TEACH –  

DRINK –  PUT –  TELL –  

EAT –  RUN –  THINK –  

FALL –  SAY –  WIN –  

FEEL –  SEE –  WRITE –  

 

 

2. Did you…? 

Na kartičkách níže jsou zobrazené různé aktivity. Hrajte s nimi ve dvojicích hru „Did you...?“. Jeden 

z vás si vybere první kartičku a formuluje podle ní větu v minulém čase, např. I went geocaching last 

weekend. Druhý z vás pokládá 2 otázky týkající se tématu, např. Did you go alone or with your family? 

Where did you go? Procvičíte si minulý čas prostý i slovní zásobu. 



46 
 

go
 s

w
im

m
in

g 

e
at

 ic
e

-c
re

am
 

p
la

y 
te

n
n

is
 

go
 t

o
 a

 

th
e

at
re

 

e
at

 a
t 

a 
re

st
au

ra
n

t 

tr
av

e
l b

y 
p

la
n

e
 

sp
e

ak
 E

n
gl

is
h

 

go
 t

o
 a

 

ci
n

e
m

a 

gi
ve

 a
 p

re
se

n
t 

to
 s

o
m

eb
o

d
y 

le
ar

n
 E

n
gl

is
h

 

e
at

 p
iz

za
 

vi
si

t 
yo

u
r 

gr
an

d
p

ar
e

n
ts

 

b
u

y 
n

e
w

 

cl
o

th
e

s 

go
 g

e
o

ca
ch

in
g 

go
 p

lo
gg

in
g 

sl
e

e
p

 in
 

a 
ca

m
p

si
te

 

 

 

 

 

 



47 
 

Pomoci ti mohou „speaking frames“ níže, které jsou založené na metodě scaffolding. 

 

 

 

 

 

3. Sdílení fotografií s komentáři na TwinSpace 

V kmenových skupinách vyberte na notebooku 15 fotografií z realizace programu, a ty sdílejte 

s anglickými komentáři na TwinSpace. Vyučující vám případně poradí s nejasnostmi, co se anglického 

jazyka týká, a poskytne vám oporu po technické stránce. 

 

 

 

 

PAST SIMPLE – questions 

 

go allone 

go with your friends 

go with your family 

enjoy it 

… 

 

Did you 

did you 

When 
Where 
How 
What 
Why 

 

go hiking 

go geocaching 

go figurerunning 

see in the cinema 

eat in the restaurant 

buy 

… 
 

? 

go hiking? 

go geocaching? 

go figurerunning? 

see in the cinema? 

eat in the restaurant? 

buy? 

… 
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4. Komentování aktivit tříd z partnerských škol 

Projděte a pročtěte příspěvky partnerských škol na TwinSpace a poté vyberte alespoň pět, které 

anglicky okomentujte – doptejte se na nějakou otázku související s tématem projektu či nahrajte 

nějakou související fotografii. Můžete také sdílet na TwinSpace svůj komiks, printscreen vyběhlé trasy 

či cokoli jiného, co vám přijde zajímavé. 

 

Videokonference a závěrečné zhodnocení programu 
 

V případě, že se podaří domluvit videokonferenci s partnerskou školou: 

1 a. Otázky pro zahraniční spolužáky v aplikaci Mentimeter.com 

Vymyslete otázky, které byste rádi položili partnerské škole. Otázky už nemusí souviset jen 

s programem, můžete se dotazovat i na kulturu dané země, podobu třídy, organizaci školního dne, 

předměty apod. Pracujte ve dvojici, snažte se dotazy formulovat v angličtině (alespoň 3) a zapsat je 

v aplikaci Mentimeter.com. Pro tento typ aktivity je vhodné v pravém menu vybrat funkci 

„Open-ended“ místo „ ordCloud“. Poté vyučující vše přečte.  

Společně opravujte chyby, je-li to třeba, a závěrem vyberte 15 otázek, které během videokonference 

vznesete. Zapište si je zde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 a. Videokonference s partnerskou školou 

Čeká vás videokonference alespoň s jednou z partnerských škol. Cílem je sdílet, které aktivity byly 

ozkoušeny, jaké zkušenosti s nimi máte, co pro vás byl největší zážitek...  

Nebo něco z dalších možností, např.: 

• se vzájemně pozvat na hledání kešek, které jste založili (ať už přímo v aplikaci Geocaching či 
neoficiálně), 

• sdílet fotografie proběhlých tras při ploggingu a množství sebraného odpadu, 
• sdílet videa či radiové spoty propagující plogging, 
• sdílet screeny obrázků z figurerunningu, 
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• domluvit se na další společné aktivitě (třeba té, co se nestihla), případně na navazujícím 
projektu, 

• zorganizovaní ploggingového odpoledne na zapojených školách. 
 
 

V případě, že se nepodaří domluvit videokonferenci s partnerskou školou: 

1 b. Navazující spolupráce – myšlenková mapa a prezentace 

Pracujte ve skupinkách dle vlastního výběru s flipchartovým papírem a popisovačem. Vaším úkolem je 

diskutovat a přijít na několik nápadů, jak s projektem pokračovat či jak ho prezentovat ostatním třídám 

či rodičům (formou plakátů, nástěnek, zorganizováním ploggingu pro další třídy či představením 

prezentací rodičům apod.). Vše zapište do myšlenkové mapy, kterou posléze prezentujte celé třídě. 

Vzájemně hodnoťte, zdali jsou dílčí nápady realizovatelné, formulujte možné překážky a obtíže. 

 yšlenková mapa: 
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2 b. Akční plán 

Společně vyberte jeden nápad, který budete realizovat. S vyučujícím pak formulujte jednotlivé kroky, 

které je třeba podniknout, aby k realizaci daného nápadu skutečně došlo. Vyučující kroky sepíše na 

tabuli a ty si vyber, kterého dílčího úkolu se ujmeš. Zapiš si ho sem: 

 

 

 

 

 

3. Perla 

Sedni si do kruhu a vezmi si od vyučujícího perlu. Úkolem je nejprve samostatně přemýšlet o jedné věci 

(jedné perle), kterou sis během programu uvědomil. Může se to týkat internetu, mobilního telefonu, 

chování v kyberprostoru, zažitých aktivit (geocaching, plogging, figurerunning), týmové práce, 

eTwinningu, partnerské školy či čehokoli jiného. Poté tuto informaci sdílej s ostatními, vrať perlu zpět 

a zapiš si to do bubliny. 

Program se tímto uzavírá. 
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VÝSTUPNÍ DOTAZNÍK 

Nyní tě poprosíme o vyplnění závěrečného dotazníku.  edná se o stejný dotazník, který jsi vyplňoval/a 

před začátkem programu. Cílem dotazníku je zjistit, jestli ti program přinesl něco nového, jestli tě bavil  

a jestli ses něco nového naučil/a. Opět se nejedná o test, takže tě nikdo známkovat nebude.  

Nakonec můžeš porovnat své odpovědi s dotazníkem na začátku a zjistit, kde ses nejvíce posunul/a. 

1) Dokázal bys vyjmenovat rizika častého používání mobilního telefonu? 

o ano 

o ne 

2) Dokázal bys vysvětlit, jak funguje GPS? 

o ano 

o ne 

3) Napiš alespoň tři možnosti, kde se GPS využívá: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

4) Dokázali jste ve skupině využít mobilní telefon při pohybu v přírodě? 

o ano 

o ne 

5) Podařilo se vám ve skupině vytvořit prezentaci v PowerPointu? 

o ano 

o ne 

6) Dařila se vám práce ve skupině? 

o ano 

o ne 

7) Dařilo se vám zhodnotit svou práci (popsat pozitiva i to, co byste udělali příště jinak)? 

o ano 

o ne 

8) Dokázali jste v rámci skupiny dát zpětnou vazbu ostatním skupinám? 

o ano 

o ne 

9) Podařilo se vám komunikovat v angličtině s partnerskou školou na TwinSpace? 

o ano 

o ne 

 


