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Díky projektu Erasmus+ jsme měly 
v Contextě možnost zúčastnit se 
nejrůznějších kurzů po celé Evropě. 
Získávaly jsme zkušenosti ve Španělsku, 

Itálii, Irsku, Rakousku a Velké Británii. Díky této 
příležitosti jsme se dozvěděly spoustu nového, co 
jsme rády a velmi často předávaly dále. Vzhledem 
k tomu, že součástí našeho projektu bylo zavedení 
ICT do výuky, tak jsme se setkaly s velkým množstvím 
nejrůznějších aplikací, které se hodí nejen nám, 
našim studentům – dospělákům, našim žákům – 
dětem, pedagogům, ale chceme, aby se hodily i 
Vám.  
 
Na tomhle místě bychom rády řekly jednu důležitou 
věc. Erasmus není jen pro „vysokoškoláky“. Erasmus 
je i pro děti ze základních a středních škol, pro 
dospělé a nabízí opravdu velké možnosti pro ty, kteří 
na sobě chtějí pracovat, vzdělávat se a poznávat.  
 
 
 

Proč vznikla 
brožurka o aplikacích 
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Něco málo o nás 
Contextu jsme založily jako 
jazykovou školu už v roce 2015. O    
tři roky později jsme založily 

společnost Contexta s.r.o., která se zabývá nejen 
vzděláváním dospělých a výukou cizích jazyků, ale 
také školí učitele po celé ČR. Neučíme podle 
učebnic, a proto si tvoříme vlastní výukové materiály. 
To nás chytlo natolik, že jsme v roce 2020 otevřely i e-
shop, kde můžete najít výukové materiály na doma i 
do školy. Všechny materiály tvoříme samy, od A po 
Z. A protože rády plánujeme, vytvořily jsme i diáře pro 
učitele a spoustu dalšího, co potěší nejedno oko.  
 
Budeme moc rády, pokud se s Vámi setkáme – ať už 
na výuce přímo u nás v Litoměřicích, na některém 
z mnoha seminářů pro pedagogy, na veletrhu či 
konferenci, nebo nám prostě jen tak napíšete .   
 
Všechny možnosti, jak se s námi spojit, najdete na 
konci brožurky.  
 

Autorky 
Brožurku jsme pro Vás vytvořily my dvě – 
Lucie a Káťa. Holky z Contexty, ségry a 
lektorky cizích jazyků. Bylo pro nás 

opravdu velmi těžké vybrat „několik“ aplikací, ale 
věříme, že si každý přijde na své, bude moci díky 
těmto aplikacím zlepšit své učení se cizímu jazyku, 
svou výuku, svoje prezentace do práce nebo třeba 
udělat zajímavé „opáčko“ pro své děti doma.  
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S láskou pro nás i pro Vás 
Máme rády smysluplnou práci, máme 
radost, když Vy máte radost. Proto 
nechceme touhle brožurkou jen tak 

skončit. Chceme Vás motivovat. Chceme Vás 
posunout. A proto jsme pro Vás vymyslely soutěž.  
 

Soutěž 
Vytvořte v libovolné aplikaci, kterou 
najdete v brožurce, libovolný materiál, 
který bude sloužit k Vaší výuce, výuce 

žáků, k vyšperkování Vaší práce,…  
 
Soutěžit se bude ve třech kategoriích.  
První místo v každé kategorii odměníme naší hrou 
ENwiser nebo DACHwisser (dle výběru výherců). 
Druhá místa odměníme hrou Bingo – jak ho 
(ne)znáte (Aj, Nj, Fj nebo Rj verze) a třetí místa 
odměníme dvěma balíčky konverzačních karet (Aj 
nebo Nj). 
Všechny hry najdete na: 
www.eshop.contexta.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více se dozvíte na poslední stránce této brožurky.  
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Baamboozle 
Odkaz:  https://www.baamboozle.com/ 
Co to umí? jednoduché kvízy v rámci týmů. Aktivity lze 
na této stránce i vyhledávat a libovolně používat ke své 
vlastní výuce. Při vytváření vlastních kvízů je nutná 
registrace (postačí verze zdarma) 
 

Příklady:  
a) Warm up questions 

https://www.baamboozle.com/game/1217452 

b) Weihnachten 
c) https://www.baamboozle.com/game/776538 

 

a)        b)                                                               
 
 
 
 
 

Aplikace na tvorbu 
her, kvízů, ad. 
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Genial.ly 
Odkaz:  https://genial.ly/ 
Co to umí? tvořit interaktivní a zajímavé prezentace, 
hry, únikové hry, deskové hry, kvízy, netradiční 
procvičování učiva a mnoho dalšího 
Poznámka:  pro ukládání vlastních materiálů je nutná 
registrace (zdarma). Při využívání nepřeberného množství 
předpřipravených prezentací doporučujeme placenou 
verzi, není to ale podmínka.  
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Příklady:  
a) Berlín – úniková hra: 

https://view.genial.ly/60f665080ddd920db23680fa  
b) Contexta – prezentace v rámci Erasmus+ výjezdů 

https://view.genial.ly/62b479d4b27d29001c94f736 
c) Past simple kvíz 

https://view.genial.ly/6007f25be1ef6e0d2aa3aea9 
 
a)       b)      c) 

 

Quizizz 
Odkaz:  https://quizizz.com/  
Co to umí?   možnost vytvořit kvízy včetně použití 
obrázků, vidíme vyhodnocení, máme možnost 
vyhledávat kvízy k procvičení 
Poznámky: možnost zadat jako domácí úkol 
s omezenou dobou platnosti úkolu. Pro vytváření a 
ukládání vlastních kvízů je nutná registrace do aplikace. 
Postačí registrace zdarma.  
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Příklad:   
a) Vídeň: 

https://quizizz.com/admin/quiz/6200b8a9922b5f001d0a03c
1?source=quiz_share  

 
 

 
 
 
 
 

Quizlet 
Odkaz:  www.quizlet.com 

Co to umí? „databáze slovíček a frází“, možnost učení 

se pro studenty, tvorba testů i pro sebe sama. Nutná 

registrace (stačí free verze). Lze zde tvořit své vlastní sety, 

nebo zde vyhledávat sety již vytvořené.  

Poznámka: Quizlet je možné si stáhnout do telefonu 

jako aplikaci a učit se slovíčka a fráze kdekoliv a kdykoliv.  

 

Wordwall 
Odkaz:  https://wordwall.net/cs 
Co to umí?:   možnost vytvořit zajímavé hry (kolotoč, 
otevírání pokladů, karty, rozřazování do skupin, pexesa, 
ad.), a to vše jako online cvičení. Lze použít opakovaně 
na telefonech, tabletech, ad. Ihned se zobrazí správné 
řešení. Ve verzi zdarma lze vytvořit jen omezený počet 
vlastních materiálů. Používat materiály vytvořené však lze 
neomezeně 
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Příklady: 
a) Berlin – Sehenswürdigkeiten: 

https://wordwall.net/cs/resource/23537117 
b) Výslovnost hlásky „Ü“ v němčině:  

https://wordwall.net/cs/resource/35287073 
c) Barcelona: 

https://wordwall.net/cs/resource/42569029 

 
a)   b)        c) 
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Canva 
Odkaz:  www.canva.com  
Tip! Canva je ve verzi free omezená tím, že nelze 
využívat všechny obrázky, předlohy, atd. Pro školy je ale 
plná (edu) verze zdarma, a to napořád. Je nutné ale 
přímo v aplikaci o Edu verzi požádat.   
Co to umí? tvorba letáků, diplomů, certifikátů, 
prezentací, podkladů na sociální sítě, tvorba pracovních 
listů, gifů, ad.   
Jak na to? www.canva.com  Sign up (provést 
registraci – zdarma)  do vyhledávače s lupou napsat, 
jakou šablonu hledáme př. „leták A5“  vybrat takový, 
který se líbí a je zdarma  možnost upravovat  po 
úpravách stáhnout jako PDF 
 
 

 
 

Aplikace na tvorbu 
pracovních listů, letáčků, ad. 
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My Worksheet Maker 
Odkaz:  https://myworksheetmaker.com/  
Co to umí?  tvořit vlastní jednoduché pracovní listy 
v několika typech úkolů bez zbytečné grafiky, vyhledávat 
různé pracovní listy, které již někdo vytvořil. Pracovní listy 
jsou ve formátu PDF, a to i s řešením 
Jak pracovat: Vyberu si tvorbu pracovních listů  upravím 
si záhlaví „header“   napíšu si otázky do hlavní části listu 
„Body“  Pokud mám hotovo, kliknu na „Make printable“. 
Pro tisk (a uložení) je nutná registrace do aplikace. Postačí 
verze zdarma.  
 
Wizer.me 
Odkaz:  https://wizer.me/  
Co to umí?  možnost tvořit testíky, úkoly, vkládat videa 
a úkoly k nim, možnost také vyhledávat interaktivní 
pracovní listy k vlastnímu učení se. Nutná registrace 
(zdarma)  
Poznámky:  v případě, že aplikaci využívají učitelé, 
ocení jistě funkci kontroly. Po sdílení materiálu (a vyplnění 
studenty) lze u příslušného materiálu vidět, kdo pracovní 
list vyplnil, kolik získal bodů a celý pracovní list lze i 
s odpověďmi žáků zobrazit.  
 
Příklad:   
a) Sankt Martin: https://app.wizer.me/learn/MF16OS  
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Classroomscreen 
Odkaz:  https://classroomscreen.com/  
Co to umí?:  pracovní plocha k využití pracovních 
symbolů, pozadí, losování, třídění do skupin, vkládání QR 
kódů, obrázků, videí, psaní poznámek… Lze využít při 
online výuce, pracovních setkáních ad., jako rychlého 
pomocníka, kde jsou všechny užitečné funkce na jednom 
místě.  

 
Flipsimu 

Odkaz:  https://flipsimu.com/ 

Co to umí? kostky k hraní, které lze doplnit vlastním 

textem, mince na házení.  

Výběr možností v nastavení:  

• mince (dvě strany – lze napsat vlastní text na jednu i 

druhou stranu mince)  

Aplikace k organizaci 
učení a výuky 



12 
 

• kostky, kde lze vybrat od kostek se 6 stěnami až po 

kostky s 20 stěnami a možností napsání vlastního textu 

v libovolném jazyce 

 
Mentimeter 
Odkaz:  https://www.mentimeter.com/ 
Co to umí? interaktivní prezentace, možnost 
participace účastníků – účastníci zadají www.menti.com 
a kód Vaší prezentace. Ihned uvidíte výsledky. Vhodné 
využít při nejrůznějším hlasování, zjišťování názorů 
(anonymně), dále také při interaktivní tvorbě kvízů, ad. 
Zdarma.  
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Pickerwheel 
Odkaz:  https://pickerwheel.com/  
Co to umí: jednoduše zadejte slovíčka k procvičení a 
otočte kolem. Používejte jako warm up aktivitu například 
k tvorbě otázek se slovíčky, které padnou. Není nutné se 
registrovat, zdarma. 

Symbaloo 

Odkaz:  https://www.symbaloo.com/ 

Co to umí? slouží pro jako „nástěnka“ pro různé 

webové stránky na jednom místě, odkud je možné je 

přímo rozkliknout. 
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Edpuzzle.com  
Odkaz:  https://edpuzzle.com 
Co to umí? možnost hledání a tvorba nejrůznějších 
videí a s nimi spojených úkolů. Edpuzzle je propojené 
s YouTube, National Geographic,… lze tedy využít mnoho 
výukových videí na nejrůznější témata. Zdarma 
 

 
 
Lyricstraining 
Odkaz:  https://lyricstraining.com/ 
Co to umí? vyhledat libovolnou písničku (lze filtrovat 
různé jazyky), písničku se poslechnout a zároveň 
doplňovat slova, které v písničce chybí. Zde lze vybírat ze 
dvou variant: a) vybírám z několika možností, které se mi 
zobrazí (jednodušší verze), b) slovo se mi nezobrazí, musím 
ho v písničce slyšet a dopsat (obtížnější verze) 
Poznámka:  zdarma, není nutné se do aplikace 
přihlašovat, pokud si písničky nechceme ukládat.  
 
 

Aplikace pro práci s hudbou, 
videem, obrazovým materiálem 
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Kostky - Davebirss 

Odkaz:  https://davebirss.com/storydice-creative-

story-ideas/  

Co to umí? kostky pro tvorbu příběhů, vět, otázek,… 

Jednoduše se zobrazí kostky a tvoří se příběhy, otázky 

z daných kostek, popisují se obrázky ad.  

Vlevo nahoře lze přepnout na verzi 9 kostek/ 5 kostek. 9 

kostek lze využít pro větší kolektiv – jedna skupina se tak 

rozdělí do 3 skupin – každá skupina tvoří dle zadaného 

řádku.   

 

 
 
 
Tvorba memů 
Odkaz:  https://imgflip.com/  
Co to umí? Na této stránce si můžete vytvořit memy. 
Stačí pár kliků a dobrý nápad a meme je na světě.  
Jak na to? Kliknutím na tlačítko Create v horní liště 
webové stránky se vám zobrazí nabídka, kde vyberete 
hned první možnost Make a meme. V nabídce si zvolíte 
obrázek, který nejvíce bude vyhovovat vašemu záměru. 
Každý obrázek má již daný počet textů, ale můžete si 
přidat libovolné množství. Po vybrání obrázku napíšete 
požadovaný text/požadované texty. Poté můžete zvolit 
možnost Private, aby vás nikde nikdo nekopíroval. Finální 
krok je pak kliknutí na Generate meme. Výsledek si pak 
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jednoduše stáhnete do svého počítače. Mimo jiné je 
možnost meme sdílet přes různé sociální sítě. 
 
Příklad: 
 

Tvorba gifů 
Odkaz:  https://imgflip.com/  
Co to umí? Na této stránce si můžete vytvořit gify. Stačí 
pár kliků a dobrý nápad a gif je na světě.  
Jak na to? Kliknutím na tlačítko Create v horní liště 
webové stránky se vám zobrazí nabídka, kde vyberete 
druhou možnost Make a GIF. Buď máte vlastní video, ze 
kterého chcete udělat gif, nebo jednoduše najdete video 
na YouTube a zkopírujete jeho odkaz. Zobrazí se vám celé 
video, ze kterého si pomocí zelené a červené šipky 
vyberete úsek videa, který chcete použít. Pro vložení textu 
kliknete na tlačítko Add text (můžete vepsat více textů). 
Poté můžete opět zvolit možnost Private, aby vás nikde 
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nikdo nekopíroval. Finální krok je pak kliknutí na Generate 
GIF, který je dobré mít ve formátu .gif. Výsledek si pak 
jednoduše stáhnete do svého počítače. Mimo jiné je 
možnost gify sdílet přes různé sociální sítě. 
 
Příklad: https://imgflip.com/gif/71rfiq 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Tvorba komiksů 
Odkaz: https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator 
Odkaz: https://www.makebeliefscomix.com/ 
Co to umí? Chcete podpořit mluvení svých studentů, 
nebo svoje? Vytvořte jednoduchý komiks z různého 
prostředí. Komiksy lze vytisknout do PDF. Nutné přihlášení, 
postačí verze zdarma. 
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Flip 
Odkaz:  https://fliphtml5.com/ 
Co to umí? chcete vytvořit z PDF dokumentů něco 
originálnějšího, čím by se dalo listovat? Chcete lépe 
prezentovat svou práci, práci žáků, ad.? Pak použijte 
aplikaci Flip, která převede nahrané PDF dokumenty do 
online knihy, kterou budete moci na počítači listovat jako 
opravdovou knihou.  
 
Příklad: Contexťácké bingo – náhled (AJ) 
https://online.fliphtml5.com/wssgi/vomx/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Generátor QR kódů 

Odkaz: https://www.websiteplanet.com/cs/webtools/free-qr-

code-generator/ 

Co to umí?  generování QR kódů, různé barvy a styly 

rámečků, možnost stažení v různých formátech. Výhodou 

aplikace je, že není třeba se přihlašovat 

Aplikace, které se budou určitě 
hodit 
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Loom  
Odkaz:  https://www.loom.com/ 

Nutné! k nahrávání níže popsaného je nutné mít v googlu 

doplněk - rozšíření „loom“ 

Co to umí? Aplikace propojená s googlem. Umožňuje 

Vám nahrát komentář i s videem k pracovnímu listu a celý 

komentář včetně opravy pracovního listu nasdílet 

například žákovi zpět pod odkazem. K zobrazení „videa“ 

již není nutné mít google účet. 

Postup: Nahrajte si dokument od žáka na google disk. 

Otevřete dokument v google disku a otevřete i aplikaci 

Loom. Stiskněte nahrávání (nesmí být delší než 5 minut). 

Program bude nahrávat obrazovku pracovního listu 

včetně poznámek/zvýraznění od učitele, zároveň se 

zobrazí i učitel v „kolečku“ „naživo“. Po uložení odešlete 

odkaz žákovi 

 
Pixabay 
Odkaz:  https://pixabay.com/ 
Co to umí?   Hledáte obrázky pro svou prezentaci, pro 
podněty ke konverzaci ad.? Na této webové stránce 
najdete nepřeberné množství obrázků, které jsou volně 
stažitelné i ke komerčnímu užití.  
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QR kód 
Odkaz:  https://mal-den-code.de/ 
Co to umí? možnost vytvořit minikvíz, tak, že žáci 
vybarví políčka se správnými odpověďmi. Po 
nascanování správného řešení lze získat heslo či odkaz na 
webovou stránku 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textscanner 
Odkaz:  stažení aplikace přes Obchod play, 
Google play, App Store 
Co to umí?   převede Vámi vyfocený text do textového 
souboru, který můžete dále upravovat, sdílet, zkopírovat 
do jiných aplikací a vytvářet si tak vlastní materiály pro 
práci s textem 
Jak na to?  stáhněte si do telefonu/tabletu libovolnou 
aplikaci textscanner. Otevřete ji, vyfoťte dokument a 
dokument dále sdílejte či upravujte. Perfektní pomocník 
při učení se slovíček, trénování čtení či prostě v případě, 
že potřebujete jakýkoliv dokument upravit.  
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Vytvořte v libovolné aplikaci, kterou jste našli 
v brožurce, libovolný materiál, který bude 
sloužit k Vaší výuce, výuce žáků, 
k vyšperkování Vaší práce,…  

 
Vyberte si soutěžní kategorii:  
1. kategorie: tvořím pro sebe… 
2. kategorie: tvořím pro své žáky, studenty 
3. kategorie: tvořím se svými žáky, studenty 
 
Termíny a poslání 
a) vyberte si příslušnou kategorii a vytvořte jeden 

materiál.  
b) do 31. 5. 2023 odešlete tento materiál na e-mail: 

info@contexta.cz, kde uveďte:  
• předmět e-mailu: SOUTĚŽ 

do e-mailu napište:  
• kategorii, 
• název materiálu, 
• co je cílem materiálu (jak lze materiál použít), 
• kontakt (jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mail, - 

v případě 3. kategorie i název školy).  
 
Vítězky a vítěze v každé kategorii vyhlásíme v průběhu 
června.  

Moc se těšíme!  

Lucie a Káťa 

SOUTĚŽ 




