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ÚVOD

12 online ice-breakerov; 

12 online energizérov; 

12neformálnych vzdelávacích aktivít, ktoré sa dajú prispôsobiť
podľa odboru;  

3 metodiky neformálneho hodnotenia, podkladové texty,

odkazy a priame internetové odkazy na užitočné zdroje

informácií;

Prvá strana obsahuje názov, popis a približný čas aktivít. Je

možné uviesť aj nástroje a zdroje. 

Druhá strana je určená pre sprievodcu krok za krokom, ciele a

tipy.

Súbor nástrojov neformálneho vzdelávania pre online vyučovanie

umožní učiteľom integrovať neformálne metódy práce do

formálneho vzdelávania s cieľom čo najpútavejšie využívať online

priestor na participáciu, vzdelávanie a formovanie zmysluplných

vzťahov.

Toolbox obsahuje:

Každá aktivita pozostáva z dvoch strán. 



OBSAH

5

 

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

 

30

 

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

Nájdi pieseň
Natiahnime sa

Záplava pocitov

Hodenie si mincou

Preteky predmetov

Hra s pohybom

Športová galéria

Povedz kompliment

Buď jedinečný

Spontánna show & a rozprávanie

Dotkni s aniečoho....Farebného!

Kto, čo som??

Predstav seba tromi slovami

Kolo otázok

Predstav svojho suseda

Zoradenie sa podľa narodenia

Pravda/nepravda

DAJ to !

Hádaj ma

priradenie predmetov

Bingo spolužiakov!

Mená a prídavné mená

Sladká hra

Energizéry

Ice Breakery



Príbehová kocka

Uhádni môj príbeh

Čas na kvíz

Digitálna diskusia

Diskusie v prestávkach

Kúp alebo nechaj tak!

Pravda alebo úloha

Predaj vlastnosť
4 slová

Ja & my

Hra na zrkadlo

Virtuálna výzva na odpadky

Hypotesis

Video mravec

Net quizweb

Aktivity neformálneho vzdelávania

Metodiky neformálneho hodnotenia

53

 

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

 

78

 

79

81

83



ENERGIZERY 



NÁJDI PIESEŇ
POPIS

HÁDANIE 

PIESNÍ

 žiak sa pokúsi uhádnuť, ktorú

pieseň hrá učiteľ

TRVANIE

Notes

NÁSTROJE

5 MIN
Učiteľ zahrá pieseň s

prestávkou a žiaci budú

hádať, o akú pieseň ide..

použi:

https://www.youtube.com/?

reload=9&gl=it&hl=it

AKT IV I TA 1



Všetci žiaci uhádnu pieseň, ktorú zahrá učiteľ

Prvý krok - Zastavte vyučovanie na krátku prestávku 

Druhý krok - Vyhľadajte pieseň na internete

 

T IPY  

CIEĽ  

Žiaci si oddýchnu a zabavia sa spolu.

AKT IV I TA

Vyberte si pieseň s určitým historickým významom. Ide o energizer, ale

žiaci sa môžu aj tak niečo naučiť. Cieľom je začať diskusiu so všetkými

žiakmi o skutočných udalostiach vo svete.

 

Example: We are the World or Eve of destruction 



NATIAHNIME SA

POPIS

CVIKY NA

NATIAHNUTIE

SA

Počas prestávky učiteľ požiada

žiaka, aby sa postavil a urobil

nejaké cvičenie.

TRVANIE NÁSTROJE

5 MIN

Učiteľ urobí prestávku a

požiada žiakov, aby

urobili niekoľko cvikov

AKT IV I TA 2



Strečing rúk a nôh

Krútenie doprava a doľava, hore a dole hlavou

Vyrovnanie chrbátu a točenie ramien do kruhu

Všetci účastníci sa postavia a urobia nejaké fyzické cvičenie, ako

napríklad: 

T IPY  

Aktivita prispieva k lepšej koncentrácii ale tiež napráva postoj

žiakov.

CIEĽ

žiaci sa budú cítiť uvoľnení bez fyzickej bolesti

AKT IV I TY



ZÁPLAVA POCITOV

POPIS

NAKRESLI

TVOJ POCIT

žiaci nakreslia na papier ich pocity

a tie potom zdieľajú v triede s

ostatnými. 

 

TRVANIE

Notes

NÁSTROJE

5 MIN
Učiteľ požiada žiakov aby

nakreslili ako sa cítia v tej

chvíli. 

AKT IV I TA 3



Učiteľ požiada žiakov, aby nakreslili, čo v danom momente cítia.

Potom každý študent povie triede, čo je to za pocit, ktorý nakreslil,

alebo sa zobrazí na webovej kamere.

T IPY  

CIEĽ  

Každý z nich sa bude cítiť lepšie a uvoľnenejšie. Zdieľanie

pocitov umožní žiakom viac si veriť s ostatnými spolužiakmi.

Pamätajte si, že emocionálne zážitky žiakov môžu ovplyvniť ich

schopnosť učenie a ich zapojenie v škole.

AKT IV I TA

Učiteľ nebude študentov nútiť, aby hovorili o svojich pocitoch.



HODENIE SI

MINCOU

POPIS

TRVANIE NÁSTROJE

5- 10 

MINS

Tento energizer dodá žiakom

energiu, pretože budú musieť použiť
svoje telo na vyjadrenie svojich

rozhodnutí. 

na túto aktivitu budete potrebovať
jednu mincu.

 

UHÁDNI

MINCU 

AKT IV I TA 4



Učitelia požiadajú svojich žiakov, aby uhádli výsledok hodu mincou

 V prípade "hlavy" musí žiak položiť ruky na hlavu. 

Pre "orol" si študent musí položiť ruky na plecia 

Učiteľ potom hodí mincou 

Tí, ktorí uhádli nesprávne, sú diskvalifikovaní 

Hrá sa, kým nie je jeden víťaz.

T IPY  

Ak účastníci neuhádnu správne, vypnú svoje webové kamery,

kým nezostanú len 2 

CIEĽ

Cieľom tohto energizéra je opäť povzbudiť žiakov po prestávke alebo

po dlhom sedení. Umožní učiteľovi znovu mať pozornosť študentov po

zvyšok hodiny. 

AKT IV I TY



PRETEKY

PREDMETOV

POPIS

Tento energizér dodá žiakom

energiu a rozohreje ich, pretože sa

budú musieť pohybovať po celej

miestnosti, aby našli hľadaný

predmet.

TRVANIE NÁSTROJE

5-10

MIN 

Google snímky na prezentáciu: 

https://www.google.com/slides

/about/

NÁJDI

PREDMET 

AKT IV I TA 5



Učiteľ vytvorí prezentáciu pomocou prezentácií Google;

Prezentácie Google budú pozostávať z 3 snímok, ktoré

zodpovedajú veľmi krátkemu opisu 3 predmetov;

Žiaci musia uhádnuť, o aký predmet ide, a nájsť ho v miestnosti;

Kolo vyhráva ten študent, ktorý sa s ním najrýchlejšie vráti ku

kamere.

T IPY  

 Pri popise predmetov použite kľúčové slová alebo ich

prezentujte ako šarády.

CIEĽ

Cieľom tohto energizéra je opäť povzbudiť žiakov po prestávke

alebo po dlhom sedení. Umožní učiteľovi zachytiť opäť pozornosť
študentov po zvyšok hodiny. 

AKT IV I TY



HRA S POHYBOM

POPIS

Tento energizér dodá žiakom

energiu, pretože musia rýchlo

reagovať a tancovať.

TRVANIE NÁSTROJE

10 

MINS

Xbox príklady na tancovanie:

 

https://youtu.be/u3S8T3jZA6A

https://youtu.be/BDfMPXhYaD

https://youtu.be/zBzdeWM3VvE

HÁDAJ A

TANCUJ

AKT IV I TA 6



Žiaci sú vyzvaní, aby zavreli oči;

prehrávajú sa zvuky a žiaci majú uhádnuť, o aké zvuky ide;

potom sú žiaci požiadaní, aby tancovali podľa videí s

choreografiami Xbox na youtube s partnerom podľa vlastného

výberu.

T IPY  

Nenúťte študentov tancovať s inými ľuďmi, ak nechcú. Musia sa cítiť čo

najpohodlnejšie. Môžu tancovať aj sami.

CIEĽ  

Cieľom tohto energizéra je, aby boli žiaci fyzicky aktívni a

uvoľnení po prestávke alebo po dlhom sedení. Žiaci budú mať
viac energie na pokračovanie v ďalšej činnosti.

AKT IV I TY



ŠPORTOVÁ GALÉRIA

POPIS

NAPODOBŇUJ

ŠPORTY

 žiaci majú napodobňovať športy a

zahriať sa. 

TRVANIE

Notes

NÁSTROJE

10 

MIN

PC pripojenie na internet

AKT IV I TA 7



iUčiteľ hovorí rôzne športové zručnosti. 

Žiaci ich musia napodobňovať aspoň 10 sekúnd.

 Po chvíli učiteľ zrýchli tempo.

T IPY  

Môže sa meniť pomocou denných činností.

CIEĽ  

Tento energizér umožňuje žiakom sa cítiť sa lepšie vďaka

zdieľaniu komplimentov.

AKT IV I TY



POVEDZ KOMPLIMENT

POPIS

POVEDAŤ
KOMPLIMENT

povedať komplimenty všetkým

žiakom 

TRVANIE NÁSTROJE

10 

MIN

PC a internetové pripojenie

AKT IV I TA 8



Každý žiak musí napísať kompliment pre každého iného žiaka. 

Nemôže vynechať ani jeden. 

Potom si žiaci môžu prečítať všetky komplimenty, ktoré dostali.

T IPY  

CIEĽ  

Tento energizér umožňuje študentom cítiť sa lepšie vďaka

zdieľaniu komplimentov.

AKT IV I TY

Pri vyslovovaní komplimentov by ste mali byť úprimní a

premýšľať o tom, čo hovoríte. Ľudia ocenia vaše úprimné slová

chvály a po ich vypočutí sa budú cítiť sebavedomejšie.



BYŤ JEDINEČNÝ

POPIS

OBJAV VIAC

O SEBE

Povedať druhým viac o tom, čím sa

líšite od ostatných.

TRVANIE NÁSTROJE

30 

MIN

PC a pripojenie na internet 

AKT IV I TA 9



T IPY  

CIEĽ

Cieľom je vydržať čo najdlhšie, a preto sa podeliť o veľmi

zvláštne veci o sebe, ktoré nikto iný nevie.

AKT IV I TY

Každý žiak sa musí postaviť pred webovú kameru a povedať o sebe

niečo jedinečné. 

Napríklad: "Mám štyroch bratov." 

Ak má iný študent tiež štyroch bratov, študenti, ktorí sa podelili o "nie

veľmi jedinečný" aspekt, si musia sadnúť.

Žiaci môžu stáť tak dlho, ako chcú, ale očakáva sa od nich, že

sa podelia o niečo jedinečné o sebe, čo nepovedia mnohým

ľuďom. Každá osoba by mala povedať niečo zaujímavé bez

ohľadu na to, ako málo skúseností má.

 



SPONTÁNNA SHOW &

A ROZPRÁVANIE

POPIS

POŽIADAŤ KAŽDÉHO ŽIAKA, ABY

SI VYBRAL NIEČO ZO SVOJHO

STOLA A UKÁZAL TO NA KAMERU.

Pri tejto aktivite požiadajte každého

žiaka, aby si vybral niečo zo svojho stola

a ukázal to na kameru. Potom môžu

žiaci povedať, čo to znamená alebo

prečo to leží na ich stole. 

TRVANIE

Pozn: záleží od veľkosti

skupiny

NÁSTROJE

10

MIN
Predmety, ktoré sa nachádzajú

na stole

AKT IV I TA 10



Prvý krok - požiadajte každého žiaka, aby si vybral niečo zo svojej lavice 

Druhý krok - požiadajte každého žiaka, aby vybraný predmet ukázal do

kamery. 

Tretí krok - opýtajte sa ich, čo to znamená alebo prečo to leží na ich lavici.

T IPS  

predmety môžu byť zábavné alo k nim môžeme mať citový vzťah

CIEĽ  

To, čo máme na svojich stoloch, môže prezradiť niečo o tom, kto sme,

alebo prinajmenšom ponúknuť ostatným dobrú zábavu.

AKT IV I TY



DOTKNI SA NIEČOHO...

FAREBNÉHO!

POPIS

SKÚSTE SA

DOTKNÚŤ
NIEČOHO, ČO MÁ

POŽADOVANÚ

FARBU.
Dotknúť sa niečoho... farebného je

aktivita, ktorá rýchlo a jednoducho

zabaví aj tímy na diaľku! Vyzvite

účastníkov, aby na svojom stole našli

predmety, ktoré zodpovedajú vami

vybraným požiadavkam, a zabavte sa

pri tom!

TRVANIE

Pozn: záleží od veľkosti

skupiny

NÁSTROJE

15 

MIN

Tento energizér môžete hrať v
priestore s rôznymi pozadiami,

hmotnými predmetmi atď.

Žiaci nemôžu hovoriť rovnakú

farbu. Zakaždým by mali

spomenúť inú farbu. Žiaci sa

nesmú dotýkať toho istého

predmetu.

 

AKT IV I TA 11



Prvý krok - Začnite tým, že učiteĺ povie: "Dotknite sa niečoho modrého", môže

to byť čokoľvek (oblečenie, predmet atď.)

Druhý krok - Všetci žiaci by mali nájsť niečo modré, čoho sa dotknú, a

povedať "TU".

Tretí krok - Potom uciteľ dá slovo každému žiakovi, aby povedal farbu, ktorej

sa majú ostatní žiaci dotknúť.

T IPY  

Učitelia/pedagógovia/školitelia môžu do triedy priniesť
špecifické predmety súvisiace s ich vyučovacou hodinou,

aby boli viac prepojené so školskými osnovami.

CIEĽ  

Nechajte žiakov byť kreatívnymi v otvorenom priestore

Bavia sa so svojimi spolužiakmi

AKT IV I TY



KTO, ČO SOM?

POPIS

HRA NA

HÁDANIE

Tipovacia hra, v ktorej hráči

pomocou otázok áno alebo nie

hádajú identitu známej osoby,

predmetu alebo zvieraťa.

TRVANIE

Pozn.: zálezý od veľkosti
skupiny

NÁSTROJE

15 

MIN
Obrázky slávnych ľudí 

Obrázky predmetov

Obrázky zvierat

Tučiteľ/vychovávateľ/školiteľ
by mal priniesť do triedy:

Pri hybridných alebo online

metodikách môžete použiť
online verziu https://play-

whoami.com/created-

game/yPyFQqrZtL.

AKT IV I TA 12



Prvý krok - Učiteľ pošle (e-mailom alebo prostredníctvom chatu) obrázok

so známou osobou, vecou alebo zvieraťom všetkým žiakom okrem toho,

ktorý má hádať. 
Druhý krok - Žiak by sa mal pokúsiť položiť špecifické otázky zvyšku triedy,

aby uhádol osobu/vec/zviera znázornené na obrázku.

T IPY  

Učiteľ/pedagóg/tréner si môže vopred pripraviť obrázky známych ľudí,

predmetov alebo zvierat.

Učiteľ/pedagóg/tréner môže dať konkrétne otázky, ktoré môžu žiaci

klásť pri hádaní osoby/predmetu/zvieraťa.

      ako napríklad: Ste muž (žena)?, Ste spevák?, Som pes?

CIEĽ  

Rýchly energizér, aby sa žiaci v triede mohli zabaviť a
oddýchnuť si od vyučovania.

AKT IV I TY



ICE BREAKERS 



PREDSTAV SEBA

TROMI SLOVAMI

POPIS

VYZVITE

VŠETKÝCH

ŽIAKOV, ABY

SA PODELILI O

3 KĽÚČOVÉ

SLOVÁ O SEBE
Každý účastník sa prezentuje tromi

kľúčovými slovami.

TRVANIE NÁSTROJE

10 

MIN

Tento energizér je možné

vykonať aj bez použitia

konkrétneho nástroja, ale

dôrazne odporúčame použiť
aplikáciu Word Cloud, ktorá

poskytne vizuálne znázornenie

vybraných kľúčových slov,

ktoré by mohli podnietiť ďalšiu

diskusiu o účastníkoch.

Creating a Word Cloud with

Mentimeter

Creating a Word Cloud with

Wordcloud generator 

AKT IV I TA 13

https://help.mentimeter.com/en/articles/410469-word-clouds#create-a-word-cloud


Požiadajte žiakov, aby sa podelili o 3 kľúčové slová o sebe

Každý žiak sa podelí o svoje 3 kľúčové slová 

Diskusia by mohla žiakom pomôcť zamerať sa nielen na to, kto sú,

ale aj na to, ako sa cítia

T IPY  

Učiteľ by mohol podnietiť zvedavosť triedy a opýtať sa, prečo

si vybrali práve tieto slová. 

Učiteľ by mohol použiť aplikáciu mrak slov na vizuálne

znázornenie vybraných kľúčových slov, ktorá by mohla

podnietiť ďalšiu diskusiu o žiakoch. 

CIEĽ  

naučiť sa niečo o svojich spolužiakoch

AKT IV I TY



KOLO OTÁZOK 

POPIS

OPÝTAJ SA

NÁHODNÚ

OTÁZKU

SPOLUŽIAKA 
Požiadajte žiakov, aby napísali

jednu alebo viac otázok o

zaujímavostiach, ktoré môžu mať o
svojich spolužiakoch, potom

vyberte niektoré z otázok a položte

ich náhodnému spolužiakovi.

TRVANIE NÁSTROJE

10/20 

MIN

Toto cvičenie je možné vykonať
rôznymi spôsobmi, ale dôrazne

odporúčame použiť aplikáciu alebo

webovú stránku s už hotovými

šablónami.

Mentimeter templates

https://www.mentimeter.com/features

/spinner-wheel

https://www.mentimeter.com/templat

es/games-occasions/wheel-spinners

Spin the wheel app

https://spinthewheel.app/random-

get-to-know-you-questions

AKT IV I TA 14



Prvý krok - Požiadajte žiakov, aby napísali jednu alebo viac otázok

o zaujímavostiach, ktoré môžu mať o svojich spolužiakoch,

Druhý krok - Požiadajte žiakov, aby vám poslali všetky otázky

Tretí krok - Vyberte niektoré zo zaslaných otázok 

Štvrtý krok - Vložte otázky do online nástroja

Piaty krok - Roztočte koleso a položte účastníkom náhodné otázky

T IPY  

Uistite sa, že ste si vybrali vtipnejšie otázky, alebo tie, ktoré sú

zlomyseľné. 

CIEĽ  

AKT IV I TY

Naučiť sa niečo o svojich spolužiakoch



PREDSTAV SVOJHO

SUSEDA
POPIS

Porozprávajte sa so svojím

susedom, predstavte ho a

povedzte, čo máte spoločné.

TRVANIE NÁSTROJE

20

MIN

Hovoriť online alebo v

prezentáciách bez požiadavky

na špecifické nástroje.

PREDSTAVIŤ
SUSEDA

AKT IV I TA 15



Rozhovor so susedom, aby ste sa o ňom dozvedeli niečo viac

Zistiť, čo máte spoločné

Predstaviť svojho suseda ostatným a povedať im, čo máte spoločné

1.

2.

3.

T IPY  

Zistiť, čo majú všetci žiaci v triede spoločné.

CIEĽ  

Podporuje tímovú komunikáciu a pomáha vám spoznať vašu

triedu.

AKT IV I TY



ZORADENIE SA

PODĽA NARODENIA
POPIS

ZORADIŤ SA

PODĽA

DÁTUMU

NARODENIA

Otestovať, aký je odhad študentov

TRVANIE NÁSTROJE

5 MIN
PC a intrenetové pripojenie

AKT IV I TA 16



Vytvorte mená študentov na interaktívnej platforme. 

Vyzvite všetkých žiakov, aby svoje mená zoradili vedľa seba zľava

doprava v poradí podľa dátumu narodenia v danom roku. 

To znamená od 1. januára vľavo po 31. december vpravo. 

Nechajte účastníkom minútu alebo dve na intuitívne zoradenie a

potom ich vyzvite, aby postupne povedali svoj dátum narodenia. 

Ak sa niekto nezoradil správne, upravte poradie. 

T IPY  

Aktivitu môžete upraviť tak, že budete triediť nielen podľa dátumu

narodenia, ale aj podľa výšky alebo vzdialenosti od školy k ich

bydlisku. 

CIEĽ

Spríjemniť atmosféru a zistiť, aký majú žiaci odhad.

AKT IV I TY



PRAVDA/NEPRAVDA

POPIS

TRVANIE NÁSTROJE

30 

MIN

Žiak musí uhádnuť, či jeho

spolužiak hovorí pravdu alebo

nie.  

VYZVITE

KAŽDÉHO

ŽIAKA, ABY O

SEBE PREZRADIL

JEDNU VETU

ALEBO

SKUTOČNOSŤ.

AKT IV I TA 17



Vyzvite každého žiaka, aby o sebe prezradil jednu vetu alebo

skutočnosť. 
Ostatní musia hlasovať o tom, či je to pravda alebo nepravda.

T IPY  

CIEĽ  

Naučiť sa niečo o sebe

AKT IV I TY

Vymyslite tvrdenia alebo fakty, ktoré sú jedinečné a

zaujímavé, ale zároveň vierohodné.

Nezabudnite, že cieľom je zabaviť sa a lepšie sa spoznať.

1.

2.



DAJ TO !

POPIS

TRVANIE NÁSTROJE

15

MIN

DAJ to, je icebreaker, ktorý vyzýva

žiakov, aby odpovedali na krátku

sériu otázok týkajúcich sa jednej

alebo viacerých tém. 

Kahoot : 

https://kahoot.com

 

DAJ TO

AKT IV I TA 18



Učiteľ vytvorí na stránke Kahoot malý kvíz s otázkami týkajúcimi sa

írskej kultúry. Žiaci odpovedajú na otázky čo najrýchlejšie, aby získali

čo najviac bodov.

T IPY  

Vopred si pripravte kvíz, povedzte žiakom, aby išli na platformu

kahoot a zadali kód kvízu. Uistite sa, že máte k dispozícii dobré

internetové pripojenie a jedno zariadenie na každého študenta. 

CIEĽ  

Prehĺbenie kultúrnych znalostí a zvýšenie energie.

AKT IV I TY



HÁDAJ MA

POPIS

Tento ice-breaker je veľmi dobrý

na to, aby ste žiakom priblížili ich

pôvod a zároveň sa dozvedeli viac

o iných kultúrach.

TRVANIE NÁSTROJE

10-15  

MIN

Nástroj na vytvorenie

digitálnych kartiet s

vlajkami: 

Mentimeter platform:

https://www.canva.com 

https://blog.hubspot.com/mark

eting/free-visual-content-tools-

list

https://www.mentimeter.com

ZÍSKAŤ VIAC

INFORMÁCIÍ O

KONKRÉTNEJ

KRAJINE. 

AKT IV I TA 19



Digitálne karty s národnými vlajkami sú pripravené a zaslané

zmiešanej skupine. Každý žiak má napísať až päť vecí, ktoré vie o

krajinách pomocou "mentimetra".

T IPY  

Pri tejto aktivite je dobré mať multikultúrnu skupinu.

CIEĽ  

Zpríjemniť atmosféru s cieľom upútať pozornosť žiakov.

AKT IV I TY



PRIRADENIE

PREDMETOV

POPIS

Tento icebreaker je skvelý na

zdieľanie príbehov zábavným a

kreatívnym spôsobom. Ukazuje

tiež, že každý sa môže identifikovať
s náhodným predmetom a spojiť ho

s osobným príbehom alebo

vlastnosťou.

TRVANIE NÁSTROJE

10

MIN

Padlet platform: 

https://padlet.com/dashboard

SPOJ PREDMET

SO SEBOU 

AKT IV I TA 20



Požiadajte žiakov, aby do platformy Padlet nahrali obrázok predmetu,

krajiny alebo obrazu, ktorý ich reprezentuje alebo sa im spája so

spomienkou. Požiadajte ich, aby tento predmet prezentovali pred

kamerou všetkým prítomným a porozprávali, prečo sa k tomuto

predmetu viažu.

T IPY  

CIEĽ  

Získanie nového pohľadu na ľudí, s ktorými zdieľate online

priestor.

AKT IV I TY

Ak niektorí ľudia nemôžu nájsť obrázok, ktorý by ich

reprezentoval, učiteĺ im môže priradiť náhodný predmet.



BINGO

SPOLUŽIAKOV!
POPIS

BUĎTE PRVÝ,

KTO ZAKRIČÍ

BINGO!

Máte 10 minút na to, aby ste sa spojili a

našli spoluhráčov, ktorí zodpovedajú

kategóriám na miestach na bingo karte.

Hráč(i), ktorý(í) ako prvý(í) získa(jú) 4 v

rade (vertikálne, horizontálne alebo

diagonálne), zakričí BINGO!

TRVANIE

Pozn. záleží na veľkosti

skupiny

NÁSTROJE

15 

MIN

Existuje niekoľko videonávodov, ako sa dá hra

bingo so spolužiakmi použiť v triede 

https://www.youtube.com/watch?

v=GWc9Ru8eARI

Tu je aj šablóna pre bingo spolužiakov 

https://myfreebingocards.com/bingo-card-

generator/edit/arkm4

Príručka pre virtuálne bingo

https://youtu.be/EOXbOUPLrt0

Príručka pre online bingo

https://youtu.be/cAxPiaPsvPU

Ako vytvoriť virtuálnu hru bingo

https://youtu.be/Lz75xrVBwnw

AKT IV I TA 21



Prvý krok - Učiteľ/pedagóg/školiteľ pripraví a rozdá všetkým žiakom

bingo karty.

Druhý krok - žiaci budú mať 15 minút na to, aby sa spojili a našli

spoluhráčov, ktorí zodpovedajú kategóriám. Kategórie môžu byť
nasledovné: Má tento mesiac narodeniny, Neznáša čokoládu, Má

radšej zimu ako leto atď. 

Tretí krok - Do každej kategórie môže patriť len jedno meno a nemôže

to byť tá istá osoba vo všetkých kategóriách.

T IPY  

/pedagóg/školiteľ by si mal vopred pripraviť bingo karty.

vysvetliť pravidlá 

CIEĽ

Podporuje tímovú komunikáciu a pomáha vám spoznať vašu

triedu. 

AKT IV I TY



MENÁ A PRÍDAVNÉ

MENÁ

POPIS

PRIDAJ

PRÍDAVNÉ

MENO K

TVOJMU MENU
Žiaci majú 2 minúty na to, aby sa

podelili o jedno prídavné meno,

ktoré ich vystihuje a začína na prvé

písmeno ich mena.

TRVANIE

Pozn. záleží od veľkosti

skupiny

NÁSTROJE

10 

MIN

Žiaci by mali byť kreatívni a

nájsť prídavné mená súvisiace

s ich osobnosťou.

Môžu použiť Google Jamboard

https://jamboard.google.com/

a napísať svoje meno, prvé

písmeno a potom prídavné

meno.

AKT IV I TA 22



Prvý krok - Učiteľ/pedagóg/tréner môže žiakom uviesť príklad, napr.

Volám sa Chrystalla a som kreatívna.

Druhý krok - Učiteľ/pedagóg/tréner potom požiada žiakov, aby jeden

po druhom uviedli prídavné meno k svojej osobnosti s prvým

písmenom svojho mena.

T IPY  

Pomôžte žiakom byť kreatívni

Nájdite prídavné mená, ktoré najlepšie vystihujú vašu osobnosť
a pomôžu žiakom navzájom sa naučiť

CIEĹ  

Buďte kreatívni a spoznajte študentov v triede

AKT IV I TY



SLADKÁ HRA

POPIS

VEZMITE SI SVOJE

OBĽÚBENÉ

SLADKOSTI!

Táto aktivita pomáha ľuďom dozvedieť
sa o sebe nové skutočnosti

jednoduchým spôsobom. žiaci si

vyberú z misky/vrecka rôzne cukríky a

ku každému druhu cukríka priradia

skutočnosť o sebe, o ktorú sa podelia

so skupinou. Pri online aktivite môžete

cukríky ľahko nahradiť digitálnym

farebným kolieskom.

TRVANIE

Notes: depends on the group

size

NÁSTROJE

15 

MIN

Rôzne farebné cukríky (napríklad

M&M, Smarties atď.)

Farebné koliesko

(https://spinthewheel.app/colors)

 Učiteľ/pedagóg/tréner by mal

mať na pamäti:

Červené cukríky - Obľúbené

koníčky  

Zelený cukrík - Obľúbené miesto

na Zemi  

Modrý cukrík - obľúbená

spomienka  

Žltý cukrík - Práca snov 

Oranžový cukrík - Divoká karta

(povedzte nám niečo o sebe!)  

AKT IV I TA 23



Prvý krok - Učiteľ/pedagóg/tréner vopred požiada žiakov, aby si

pripravili nejaké cukríky. 

Druhý krok - Každý žiak by si mal vybrať 5 rôznych cukríkov  

Tretí krok - Každá farba cukríkov predstavuje skutočnosť o sebe, o

ktorú sa majú podeliť so skupinou 

T IPY

Učiteľ/školiteľ/vychovávateľ by mal pripraviť zoznam s farbami

cukríkov 

CIEĽ  

Spoznajte žiakov v triede

AKT IV I TY



AKTIVITY

NEFORMÁLNEHO

VZDELÁVANIA

 



PRÍBEHOVÁ

KOCKA

POPIS

HOVORENIE

PRÍBEHOV

Zapojenie žiakov do rozprávania

príbehov prostredníctvom kociek

TRVANIE

Notes

NÁSTROJE

30 

MIN

Platforma na rozprávanie

príbehou pomocou kociek:

https://davebirss.com/storydic

e-creative-story-ideas/

AKT IV I TA 24



Učitelia zdieľajú bezplatnú platformu: https://davebirss.com/storydice-

creative-story-ideas/  

Žiakov požiadajú, aby sa pripojili k platforme a hrali hru s názvom Story dice

(príbehové kocky). V tejto hre sa náhodne posúva 5 kociek s 5 rôznymi

obrázkami a žiaci musia vytvoriť príbeh inšpirovaný obrázkami zobrazenými na

platforme. Príbeh môže mať pravdivý základ alebo môže byť orientovaný na

konkrétnu tému. Môže sa realizovať individuálne alebo v skupine. Ak chcete

pridať výzvy, učitelia môžu nastaviť časový limit. 

Po skončení rozprávania príbehu môže učiteľ požiadať žiakov, ktorí sa

nezapojili, aby zmenili len 1 prvok na základe rovnakých kociek.

T IPY  

Dbajte na to, aby sa žiaci cítili slobodne a mohli vyjadriť svoje

príbehy bez odsudzovania. 

CIEĽ

Zlepšenie verejného prejavu

Podporovať predstavivosť a tvorivé myslenie

Podporovať aktívne počúvanie 

AKT IV I TY



UHÁDNI MÔJ PRÍBEH

POPIS

HÁDANIE

POSLEDNÉHO

PRVÉHO

VZÁJOMNÉHO

STRETNUTIA
Žiaci musia použiť platformu,

obrázky a kresby, aby mohli

komunikovať bez textov a slov

naposledy "po prvýkrát". Publikum

musí hádať.

TRVANIE

Notes

NÁSTROJE

60/90

MIN

https://jamboard.google.com/

AKT IV I TA 25



Čo urobil každý žiak v poslednom čase po prvýkrát v živote?

Aby ostatní žiaci odhadli svoju odpoveď na otázku, dajte im 10 minút

na to, aby sa prešli po svojej triede alebo dome a urobili tri fotky

smartfónom.

Keď má každý svoje tri obrázky, učiteľ ich požiada, aby ich nahrali na

stránku Jamboard (jedna stránka na osobu). Môžu pridať kresby, tvary,

ikony alebo iné obrázky. Žiaci potom striedavo odhaľujú svoju stránku,

zatiaľ čo ostatní žiaci hádajú, čo robili naposledy prvýkrát v živote. 

T IPY  

Otázka sa môže meniť podľa témy učiteľa. 

CIEĽ

Podporovať tvorivosť a predstavivosť,
vyjadrovať sa tvorivým spôsobom a rozvíjať interpretačné schopnosti, 

lepšie sa spoznať , vyučovať predmety tvorivým spôsobom.

AKT IV I TY



ČAS NA KVÍZ  

POPIS

KRÁTKY POPIS

Požiadanie žiakov, aby prevzali

úlohu učiteľa a zároveň použili

Mentimeter na prípravu kvízov a

hier

TRVANIE NÁSTROJE

60

MIN

https://www.mentimeter.com/

AKT IV I TA 26



Učiteľ rozdelí triedu na malé skupiny a požiada ich, aby pomocou

Mentimetra pripravili sériu kvízov pre svojich spolužiakov.

Žiaci pracujú v tíme v miestnostiach Zoom a pripravujú interaktívne

prezentácie prostredníctvom snímok Mentimetra.

T IPY  

Požiadajte žiakov, aby si vybrali tému, ktorej sa chcú venovať. 

CIEĽ  

Umožniť žiakom vytvárať interaktívne prezentácie

Zvýšiť radosť žiakov

Posilnenie hlasu žiaka

Zlepšiť pochopenie, učenie a udržanie vedomostí žiakov

AKT IV I TY



DIGITÁLNA DISKUSIA

POPIS

Tento neformálny workshop bude

zahŕňať digitálne zručnosti spolu s

komunikačnými zručnosťami, keďže

žiaci budú musieť diskutovať a
zdieľať svoje názory na digitálnej

tabuli.

IMAGE

TRVANIE NÁSTROJE

20/90

MIN

Jamboard platform:

https://workspace.google.com

/products/jamboard/

Tu je webová stránka s

námetmi na diskusiu o

prisťahovalectve:

https://topicsbase.com/immigr

ation-debate-topics.html 

AKT IV I TA 27



Vytvorte riadok na jamboarde, na ktorého jednom konci je súhlas a na

druhom nesúhlas. Učiteľ môže vybrať ľubovoľné otázky týkajúce sa

triedy a žiaci na túto stupnicu súhlasu umiestnia nálepku a potom

môžu svoj názor prezentovať skupine. Počas toho majú žiaci možnosť
posunúť pozíciu svojej nálepky a zmeniť tak svoj názor.

T IPY  

Pripomeňte každému žiakovi, aby rešpektoval názory ostatných a

bol tolerantný.

CIEĽ  

Naučiť sa vyjadrovať rôzne názory a učiť sa z rôznych perspektív.

AKT IV I TY



DISKUSIE V

PRESTÁVKACH

POPIS

Na tomto seminári si žiaci

precvičia svoje zručnosti počúvania

a verejného vystupovania, pretože

budú diskutovať o rôznych

témach. 

TRVANIE NÁSTROJE

20/30

MIN

Miro tabuľa: https://miro.com

Online nástroje pre diskusie a

oddychové skupiny:

https://www.gather.town

https://zoom.us

Webová stránka s nápadmi na

diskusné témy: 

https://englishpost.org/immigratio

n-discussion-questions/

AKT IV I TA 28



Učiteľ položí každému žiakovi otázku týkajúcu sa témy hodiny a potom

rozdelí žiakov do miestností po 3-4 osobách, aby o tejto otázke

diskutovali so svojimi rovesníkmi. Učiteľ zdieľa so študentmi miro tabuľu,

aby na ňu mohli písať alebo kresliť/kresliť, ak chcú. Po 10 - 20

minútach sa všetci podelia sa so všetkými o svoje diskusie.

T IPS  

It's preferable to have mix groups with students coming from different

backgrounds to have a range of opinions.

CIEĽ  

Naučiť sa spolupracovať a diskutovať o téme zadanej učiteľom

AKT IV I TY



 KÚP ALEBO

NECHAJ TAK!

POPIS

Táto neformálna aktivita vyzýva

žiakov, aby vytvorili digitálny obsah

na propagáciu neznámeho

predmetu. 

TRVANIE NÁSTROJE

30

MINS

Canva: 

https://www.canva.com

AKT IV I TA 29



Žiaci dostanú náhodné predmety. Vytvoria skupiny a pomocou

nástroja canva vytvoria plagát, ktorý bude propagovať ich predmet a

bude veľmi atraktívny pre ostatných študentov. Predmet, ktorý bude

najžiadanejší, vyhrá.

T IPY  

Urobte rôzne skupinky ľudí.

CIEĽ  

Zvyšujte kreativitu, prehlbujte digitálne zručnosti a podporujte

tímovú prácu.

AKT IV I TY



PRAVDA ALEBO

ÚLOHA
POPIS

ROBIŤ TO, ČO

JE NAPÍSANÉ

NA KARTE

Postupovať podľa pokynov

zobrazených na hracej ploche a

robiť to, čo je napísané na karte 

TRVANIE

Notes

NÁSTROJE

30 

MIN

hracia plocha

kocka

AKT IV I TA 30



Učiteľ si pripraví hraciu plochu s dvoma stĺpcami s názvami "pravda" a

"úloha" a napíše hromadu výrokov do stĺpcov "pravda" aj "úloha",

potom ich nalepí pod seba. Účastníci hodia kockou a potom sa

postavia na štvorec hracej dosky s rovnakým číslom, ktoré hodili a

ktoré ukazuje, či je potrebné povedať pravdu alebo splniť úlohu. Hráč
musí postupovať podľa pokynov zobrazených na hracej doske.

Účastník si teda vezme kartu, prečíta si, čo je na nej uvedené, a urobí

to, čo sa na danej karte žiada.

T IPY  

CIEĽ  

Dozvedieť  sa o sebe a druhých viac a zabaviť sa

AKT IV I TY

Dávajte pozor na pokyny: Pred začatím sa uistite, že ste porozumeli

pokynom na karte. 

Buďte nápadití: Pokyny môžu ponechávať priestor na interpretáciu,

preto neváhajte použiť svoju fantáziu a zabavte sa. 

Nebojte sa zahanbiť, pretože hranie tejto hry zahŕňa zábavu a konanie,

ktoré by ste za normálnych okolností nerobili. Tak si to užite a prijmite to!

1.

2.

3.



PREDAJ

VLASTNOSŤ
POPIS

POVEDZ ČO

JE POZITÍVNE!

Diskutovať s ostatnými o ich

pozitívnych vlastnostiach a

charakteristikách.

TRVANIE

Notes

NÁSTROJE

20 

MIN

PC a internetové pripojenie

AKT IV I TA 31



Žiaci napíšu jedno negatívum a jedno pozitívum

vlastnosť/charakteristiku o sebe.  

Musia sa pokúsiť presvedčiť jeden druhého, aby si vzal ich vlastnú

vlastnosť tým, že vysvetlí, aká môže byť užitočná. Takže celý tento

pohyb presviedčania-prijímania-alebo odmietania presviedčania trvá

určitý čas.

Vypočutie si rôznych názorov učí pochopiť, že aj dobré vlastnosti majú

negatívne aspekty alebo naopak, že negatívne vlastnosti môžu mať
pozitívne aspekty.

T IPY  

Napísať negatívne vlastnosti a hovoriť o nich, aby sme zistili, či sú

naozaj negatívne, alebo môžu byť aj pozitívne.

CIEĽ  

Dozvedieť sa viac o ostatných členoch skupiny.

AKT IV I TY



4 SLOVÁ

POPIS

POVEDZ 4

SLOVÁ

Spoločne komunikovať a nakresliť,
čo slová znamenajú pre skupinu

ľudí.

TRVANIE

Poznámky

NÁSTROJE

30 

MIN

papier

ceruzka

PC a internetové pripojenie

AKT IV I TA 32



Žiaci sa rozdelia do skupín a potom sa každej skupine rozdajú 4

náhodné slová.

Každá skupina musí nakresliť, čo pre ňu znamená každé jedno dané

slovo, pričom o kresbách rozhodujú všetci spoločne. Neskôr skupiny

prezentujú svoje kresby všetkým.

T IPY  

Používajte slová ako empatia, aktívne počúvanie, začlenenie,

dôvera atď.

CIEĽ  

Viac sa zoznámiť s ostatnými členmi skupiny, zvýšiť kreativitu.

AKT IV I TY



JA & MY

POPIS

VTVORIS SI SVOJ

ŠKOLSKÝ

KALENDÁR!
Hlavným cieľom tejto aktivity je

identifikovať silné stránky každého

žiaka - čo má rád, čo nemá rád,

aké sú jeho voľnočasové aktivity.

Na záver si žiaci vytvoria školský

kalendár na základe svojich

záujmov.

TRVANIE

Pozn. záleží na veľkosti

skupiny

NÁSTROJE

30 

MIN

Jamboard 

Google Calendar 

AKT IV I TA 33



Prvý krok - Učiteľ zdieľa jamboard  

Druhý krok - Každý žiak napíše svoju obľúbenú voľnočasovú aktivitu alebo

záujem

Tretí krok - Každý predstaví svoju záľubu/záujem/prianie 

Štvrtý krok - žiaci sa rozdelia do skupín na základe svojich záujmov 

Piaty krok - Každá skupina vytvorí jednodňovú aktivitu založenú na

spoločnom záujme 

Šiesty krok - Naplánujú kroky, ako nápad zrealizovať a zorganizovať pre

celú triedu 

Siedmy krok - S pomocou učiteľa začne trieda vytvárať kalendár na školský

rok

T IPY  

Učiteľ/školiteľ/vzdelávateľ môže pripraviť zoznam možných aktivít

CIEĽ  

Vytvoriť spoločný život triedy 

Vzájomne sa spoznať 
Rozvíjať zručnosti práce a spolupráce 

Rozvíjať plánovacie a organizačné zručnosti 

Prevziať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia

Na konci tejto aktivity budú účastníci vedieť: 

AKT IV I TY



HRA NA ZRKADLO

POPIS

NAPODOBNI

SVOJHO

SPOLUŽIAKA!

Žiaci rozhodnú, ktorý z nich bude

"zrkadlom". Druhý študent by mal

napodobňovať činnosti/pohyby

"zrkadlového žiaka".

TRVANIE

Pozn. závisí na velkosti

skupiny

NÁSTROJE

15 

MIN

Zoom alebo Google Meet

Music playlist 

Reproduktor
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Prvý krok - Požiadajte všetkých, aby si na svojom virtuálnom displeji nastavili

"zobrazenie galérie", aby na obrazovke videli veľa ľudí a nie len aktuálneho rečníka.

Druhý krok - Jeden človek je vedúci a vedie fyzickú činnosť, ktorá je viditeľná v

zábere, a všetci ostatní kopírujú jeho pohyby (zrkadlá).

Tretí krok - Vedúci vykonáva jednoduché činnosti/pohyby na mieste a jeho dvojica

napodobňuje odraz študenta v zrkadle. Napríklad ak vedúci máva pravou rukou,

"zrkadlo" máva rovnakým spôsobom ľavou rukou a kopíruje pohyb, akoby sa

pozeral do zrkadla.

Štvrtý krok - Z času na čas vedúci odovzdá vedenie slovne inej osobe na výzvu.

Piaty krok - Vedúci hrá hudbu - rýchlo alebo pomaly. Použitie pomalej hudby na

pozadí môže pomôcť, aby sa partneri spočiatku pohybovali pomaly.

Šiesty krok - Žiaci by mali prejsť od jednoduchých (pohybuje sa len jedna časť tela)

ku komplexným (pohybuje sa viac ako jedna časť tela súčasne).

Siedmy krok - Učiteľ zastaví hudbu a potom si študenti vymenia úlohy.

T IPY  

Učiteľ/tréner/vychovávateľ si môže pripraviť hudobný playlist so

svojimi obľúbenými skladbami, spevákmi atď.

Hudobný playlist môže obsahovať piesne s pomalým a rýchlym

rytmom, aby žiaci vykonávali rôzne činnosti/pohyby.

CIEĽ  

Naučiť sa spolupracovať
Spoznať sa navzájom 

Akceptovať nápady ostatných

Fyzicky kopírovať to, čo vidia oči (rozvoj vizuálnej citlivosti na zmenu)

Rozvíjať sústredenie, pozornosť a koncentráciu

Na konci tejto aktivity budú účastníci schopní: 

AKT IV I TY



VIRTUÁLNA VÝZVA

NA ODPADKY

POPIS

POMÔŽTE SVOJIM

ŠTUDENTOM BYŤ
ORGANIZOVANEJŠÍ!

Požiadajte študentov, aby si urobili

snímku svojej pracovnej plochy, a

potom ich požiadajte, aby

vymazali všetky súbory, ktoré už
nepoužívajú, a vysypali kôš.

TRVANIE

Pozn. záleží od veľkosti

skupiny

NÁSTROJE

30 

MIN

Počítač
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Prvý krok - Požiadajte žiakov, aby urobili snímku obrazovky svojej

pracovnej plochy, 

Druhý krok - požiadajte ich, aby vymazali všetky súbory, ktoré už
nepoužívajú, a vysypali kôš.

Tretí krok - Nakoniec ich požiadajte, aby urobili snímku obrazovky a

ukázali svoj pokrok a podelili sa o ňu s triedou.

Štvrtý krok - ŽIak s najčistejšou pracovnou plochou je nominovaný na

"najorganizovanejšieho v triede".

T IPY  

Pomôžte im pochopiť, ako môže neporiadok na pracovnej ploche

ovplyvniť ich produktivitu pri školskej činnosti.

Nenúťte ich, aby sa delili o svoje pracovné plochy, ak nechcú.

CIEĽ  

Táto aktivita je skvelá na zvýšenie povedomia študentov o ich virtuálnom

prostredí a pomáha im lepšie sa organizovať.

AKT IV I TY



METODIKY

NEFORMÁLNEHO

HODNOTENIA

 



HYPOTHESIS

POPIS

TVORIVÉ

HODNOTENIE

Hypothesis je bezplatná aplikácia

open source, ktorá má živú

komunitu pedagógov, dizajnérov,

vývojárov a akademikov. 

TRVANIE

Poznámky

NÁSTROJE

60/90

MIN

https://web.hypothes.is/
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Učiteľ rozdelí triedu do skupín a požiada ich, aby prostredníctvom

nástroja komentovali rovnaký dokument. Po jednej hodine porovnajú

rôzne názory, ktoré určili dve skupiny. Priame komentovanie textu

vytvára dialóg. Rozhovor je tak pevne zakotvený v pôvodnom

materiáli. Ak má žiak problém s terminológiou, môže si ju vyhľadať
priamo v knihe. Ako anotácie môžu byť v programe Hypothesis k

dispozícii samolepiace poznámky, podčiarknutie a alternatívy len v

digitálnej podobe, ako napríklad komentovanie pomocou fotografií,

animovaných GIFov alebo prepojených videí.

T IPY  

Pomocou tohto rozšírenia prehliadača pre Google Chrome môžu

používatelia verejne vytvárať poznámky a žiakom môžete poskytnúť aj

prístup do súkromných "miestností".

CIEĽ  

Podporovať úspech študentov budovaním komunity, kritického

myslenia a hlbšieho porozumenia čítaného textu.  

Spracovávať obsah rôznymi spôsobmi, diferencovať možnosti

porozumenia.

AKT IV I TY



VIDEO MRAVEC

POPIS

 VIDEO

KOMENTÁRE 

 Hodnotenie znalostí

TRVANIE NÁSTROJE

30 

MIN

https://ant.umn.edu/

Pozn. Flexibilný čas podľa
časových možností učiteľov
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Učiteľ vyberie 1 video súvisiace s jeho témou a požiada žiakov, aby ho

komentovali a pridali externé zdroje na porovnanie alebo zdieľanie

informácií uvedených na videu. VideoAnt je webová aplikácia na

anotovanie videí pre mobilné a počítačové platformy.

T IPY  

Umožniť študentom zdieľať svoje názory.

CIEĽ  

Zdieľať anotácie a každá z nich slúži ako vlákno na diskusiu s

ostatnými používateľmi, keďže je možné diskutovať o detailoch

videa.

AKT IV I TY



NET QUIZWEB

POPIS

INTERAKTÍVNE

PRIRADENIE

 Študenti dostanú po každej otázke

okamžitú spätnú väzbu a učitelia

môžu stráviť menej času

opravovaním otázok. 

TRVANIE NÁSTROJE

60/90

MIN

https://aide.ccdmd.qc.ca/nqw

/en/content/my-quizzes

AKT IV I TA 38

POZN.  FLEXIB I LNÝ ČAS

PODĽA ČASOVÝCH

MOŽNOST Í  UČ I TEĽOV



Učiteľ pripraví formulár na platforme a požiada žiakov o vyplnenie

dotazníka. Žiacii poskytnú spätnú väzbu o nástroji a o tom, ako ho

ocenili. Keďže dotazníky sú k dispozícii online, žiaci ich môžu využiť
doma aj na hodine (ak majú prístup k počítačom, tabletom alebo

mobilným telefónom).  Keďže Netquiz Web+ má funkciu sumatívneho

hodnotenia, možno ho využiť na to, aby študenti dokončili test na

diaľku.

T IPY  

Učitelia môžu tento nástroj používať pred vyučovaním ako diagnostickú

kontrolu alebo po vyučovaní ako formatívne alebo sumatívne

hodnotenie.

Kvízy sa môžu použiť ako diagnostické testy, ktoré pomôžu žiakom zaujať
pozíciu vo vzťahu k obsahu, ktorý sa budú učiť, alebo pomôžu učiteľovi

identifikovať silné a slabé stránky skupiny pred vyučovacou hodinou.

CIEĽ  

Ohodnotiť rýchlo a opakovanepotrieb a/alebo výsledkov

vyučovacej hodiny.

AKT IV I TY


