
https://codenames.game/

Jedná se v ní zejména o práci s asociacemi. Návod na vytvoření nové hry naleznete přímo v
odkazu. Po vytvoření nové hry je třeba vygenerovaný odkaz poslat žákům, kdy se každý za
pomoci vložení tzv “přezdívky” - jména přihlásí do Vaší hry. Před samotným začátkem hry
je třeba přečíst si pravidla hry, která naleznete na internetu a shodují se s pravidly
internetové verze. V internetové verzi je důležité pochopit 2 základní role “hlavní špion” -
člověk, který vidí rozmístění karet dle týmů a “operativa” - člen týmu, který hádá dle
poskytnutých nápověd. 
 
Učitel si zde také může zvolit roli “přihlížejícího”, což je člověk, který sleduje celé dění a
pokud je potřeba, může se přidat na některou ze stran, nebo si zobrazit rozmístění kartiček.
Všechna slova ve hře lze zvolit v téměř 40ti cizích jazycích (včetně češtiny a angličtiny).

Do Kahootu lze nahrát fotka nebo video z Youtube. Varianty, které jsou zadarmo jsou
pouze: True/False a nebo výběr správné odpovědi. V placené verzi se přidávají další
možnoati. Každá otázka se dá časově ohraničit a lze na ni zvolit i kolik bodů za její správně
zodpovězení hráč získá. 

Na youtube je k nalezení řada návodů pro tvorbu kvízů i v češtině 

2. Codenames / Krycí jména
#výuka jazyků #onlinedeskovka

Tipy na nástroje pro pestřejší
online výuku 

1. Kahoot 
#kvízy v reálném čase i asynchronně s časováním

https://kahoot.it/

Zajímavě zpracované a zdarma dostupné online hry k
opakování základního učiva. Materiály jsou rozděleny
podle věku žáků a témat. Učitel může registrovat třídu a
sledovat posun jednotlivců. Případně může jen
nabídnou rodičům a dětem jako nástroj 
k opakování a procvičování učiva.

matematika: matika.in
gramatika ČJ: gramar.in

finance: zlatka.in
zeměpis: geograf.in

kritické myšlení: trainbra.in
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3. trainbra.in
#matematika #čeština #finance 
#kritické myšlení #zeměpis

Jednoduchá on-line tvorba výukových materiálů. Tvorba přehledů, odkrývaček, losování
jmen, časových os, diagramů, obrázků s popisem apod.

4. Classtools 
#nástroje pro kreativní vedení výuky

https://classtools.net/
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