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Čo sa dá v škole, dá sa aj online?



Ako je to väčšinou



Ako to môže byť



bit.ly/3qxs3HKbit.ly/38YOIa5

Rozdelenie do skupín Žiak ovláda vašu obrazovku

http://bit.ly/3qxs3HK
https://bit.ly/38YOIa5


Skupinová práca v škole



Čo využiť pre prácu v skupine v online výučbe?

Virtuálne nástenky vytvorené na stránke mural.co



bit.ly/3nXhDzt

http://bit.ly/3nXhDzt


Ďalšie možnosti: Google Jamboard alebo collboard.com



Rôzne grafické organizéry

Podrobný opis viacerých organizérov na rozvoj práce s informáciami a kritického 
myslenia: bit.ly/3sGNHen

http://bit.ly/3sGNHen


Výklad nie je didaktické peklo, 
treba ho len správne uchopiť

• krátko (max. 15 minút)

• vizuálne (minimum textu, veľké obrázky, mapy, grafy...)

• interaktívne (často sa pýtať, neskĺznuť do monológu)

• predstavte si, že vystupujete na TEDx

• prezentáciu si žiaci neodpisujú ako poznámky

Zásady online prednášky:



Fotografie ako výživa pre diskusiu



Ako zadávať zmysluplné úlohy, pri ktorých nie je 
cieľom len učenie sa naspamäť?

Žiaci majú:

• analyzovať informácie v rôznej podobe, hľadať v nich súvislosti a vyvodiť 

z nich závery (tematické mapy, Dollar Street, práca s textom, grafom, 

videom...)

• niečo vytvoriť (mapu v Google Earth, nakresliť mapu podľa opisu, 

tematickú mapu z údajov, model, pokus, experiment, sprievodcu, plán 

trasy alebo dovolenky, novinový článok, krátke video, hru...)

• skúmať (pôvod svojho oblečenia, pôvod potravín, priebeh počasia, kto

boli moji predkovia...)

• vymýšľať (Ako bude vyzerať svet o 100 rokov? Ako by sme žili, keby 

Rakúsko-Uhorsko nezaniklo? Ako by vyzeral ideálny púštny živočích?)



Tvorba mapy v Google Earth prepája predmety

Návod na tvorbu mapy pre žiakov: bit.ly/geziaknavod

https://bit.ly/geziaknavod


Ako žijú ľudia vo svete? Dollar Street

Odkaz na stránku: 

gapminder.org/dollar-street

https://www.gapminder.org/dollar-street


Tvorba grafov a tematických máp

V Google Slides

Ako na to: bit.ly/38W1VR0

http://bit.ly/38W1VR0


Fotopríbeh

Zadanie a zdroje fotografií: bit.ly/fotopribehgeo

https://bit.ly/fotopribehgeo


Práca s videami

edu.ceskatelevize.cz

https://edu.ceskatelevize.cz/




Pripravený pracovný list k videu na ČT edu



Práca s audio nahrávkami

• prednášky v TEDX so slovenskými titulkami: bit.ly/2XRMzqm

• relácie Rádia Junior – napr. Čo by bolo, keby...: bit.ly/3bTTt6L

http://bit.ly/2XRMzqm
http://bit.ly/3bTTt6L


Ďalšie nápady na dlhodobejšie úlohy

• Vytvor si fiktívny štát (bit.ly/fiktivnystat) 

• Žiacka cestovná kancelária (bit.ly/ziackack) 

• Podrobný plán dovolenky vo vybranom štáte (bit.ly/balimesanacestu) 

• Tvorba interaktívnej online časovej osi (tiki-toki.com) – príklad bit.ly/3qB1PEc

https://bit.ly/fiktivnystat
https://bit.ly/ziackack
https://bit.ly/balimesanacestu
https://www.tiki-toki.com/
http://bit.ly/3qB1PEc


Práca s historickými fotografiami a mapami

• Pred a po (predapo.com) - interaktívne porovnávanie fotografií 

• Zdroje historických fotografií – FB skupina, uetetnofolk.eu, Hungaricana

• Interaktívne historické mapy nášho územia: mapire.eu, ortofotomapa SR z 1950

• Návrh vyučovacej hodiny Ako sa mení mesto

http://predapo.com/
https://www.facebook.com/Slovensko-na-historick%C3%BDch-fotografi%C3%A1ch-107218409358728
https://lepsiageografia.sk/rubriky/ako-zili-nasi-predkovia-zdigitalizovane-zaznamy-ustavu-etnologie-sav-vas-nadchu-pre-minulost/
https://lepsiageografia.sk/rubriky/pozrite-si-tisice-historickych-fotografii-slovenska-na-interaktivnej-mape-hungaricana/
https://lepsiageografia.sk/rubriky/v-atlase-historickych-map-rakusko-uhorska-sa-mozete-vratit-do-minulosti/
http://mapy.tuzvo.sk/hofm/
https://lepsiageografia.sk/materialy/na-vylete-v-bratislave-badatelska-virtualna-expedicia-do-hlavneho-mesta%e2%80%8b-aktivita-s-google-maps%e2%80%8b/


Bádateľské učenie (sa) online

Na výlete v Bratislave: bit.ly/2IJ0eZD

http://bit.ly/2IJ0eZD


Offline úlohy

bit.ly/ostrovnukupule

https://bit.ly/ostrovnukupule


Pôvod našich vecí

Pôvod nášho oblečenia:

• prieskum
• tabuľka
• graf
• mapa

mapchart.net

bit.ly/povodoblecenia

https://bit.ly/povodoblecenia


Cez okno

Zadanie:

Odfotografujte 
výhľad z okna 
a opíšte ho. Spravte 
k nemu anotáciu, čo 
je čo a čo je kde? 
Ako sa volá ten 
kopec vpravo a dom, 
alebo byt ktorého z 
vašich kamarátov 
vidíte? Kam smeruje 
tá cesta pod vašimi 
oknami? Aké druhy 
stromov rastú na 
ulici? Fantázii sa 
medze nekladú. 

Viac na: bit.ly/2XTrcVJ

http://bit.ly/2XTrcVJ


V žltom rámčeku

Žiaci ako tvorcovia titulky 

časopisu National Geographic:

bit.ly/35UX5BC

https://bit.ly/35UX5BC


Ako na dobré online kvízy a hry?

bit.ly/ispringquiz

https://bit.ly/ispringquiz


Bezplatné alternatívy na tvorbu kvízov a hier

purposegames.com learningapps.org

bit.ly/learningappmanual

flippity.net kahoot.com

https://bit.ly/learningappmanual


Ako nastaviť individuálnu hru na doma v Kahoot!

1.

2.



Ako nastaviť individuálnu hru na doma v Kahoot!

3.



Ako nastaviť individuálnu hru na doma v Kahoot!

5.



.net

Spustiť hru: bit.ly/3qB1q4J

http://bit.ly/3qB1q4J


Mapové hry

• Seterra: bit.ly/3isDsWm

• Všetky mapové online hry 

opísané na Lepšej 

geografii: bit.ly/2Mz9Ebd

http://bit.ly/3isDsWm
http://bit.ly/2Mz9Ebd


Ako tvoriť vlastné hry

Návody a šablóny na tvorbu rôznych hier: bit.ly/2NbxX2O
Hra Moreplavci a objavitelia v PPT: bit.ly/3o63Y9y

http://bit.ly/2NbxX2O
http://bit.ly/3o63Y9y


Inšpirácie (nielen) pre učiteľov

• metodický portál Lepšia geografia:  lepsiageografia.sk

• moje tipy na top stránky pre rôzne predmety: bit.ly/39Jclmg

• článok v Denníku N s tipmi od učiteľov rôznych predmetov: bit.ly/2M04fgJ

• Učíme na diaľku: ucimenadialku.sk

http://www.lepsiageografia.sk/
https://bit.ly/39Jclmg
http://bit.ly/2M04fgJ
https://ucimenadialku.sk/odporucania/zdroje


Priestor pre vaše otázky



Súkromná ZŠ Bakomi

Peter Farárik

lepsiageografia.sk


