
Toglic - příručka uživatele

1

19.4.2016 10:11:44 Powered by EduBase

Variace



Toglic - příručka uživatele 1

1. Toglic
Vítáme vás mezi uživateli portálu Toglic!
Toglic vznikl na základě praktických zkušeností učitelů z reálných vyučovacích hodin. Podporuje práci učitele při 
skupinových i individuálních úkolech a využívá pro to moderní komunikační prostředky (tablety, netbooky, 
notebooky, chytré telefony):

·· usnadňuje přípravu nejrůznějších pracovních kartiček
·· umožňuje pružně reagovat na časovou dotaci a přidávat další úlohy
·· dává učiteli zpětnou vazbu - přehled o odpovědích a výsledcích žáků
·· podporuje týmovou spolupráci v různých vyučovacích předmětech
·· v matematice podporuje individuální procvičení počtů

Zapojení tabletů a mobilních zařízení do výuky s pomocí výukových aktivit Toglic rozvíjí klíčové kompetence žáků:
·· komunikativní kompetence

oo vyslechnutí a pochopení názoru jiného žáka
oo diskuse, argumentace a obhajoba vlastního názoru

·· kompetence sociální a personální
oo spolupráce ve skupině, rozdělení rolí, diskuse

·· kompetence k řešení problémů
oo pochopení problému, nalezení a aplikace vhodného postupu řešení
oo samostatné řešení problému

Oživte výuku tablety a mobilními zařízeními všech značek zajímavým a originálním způsobem, který navazuje na 
práci s vaší interaktivní tabulí.

1.1 Přihlášení
Žáci i učitelé se přihlašují na webovém portálu www.toglic.cz.

Službu lze využít

·· z libovolného zařízení, které disponuje webovým prohlížečem (PC, tablet, chytrý telefon),

·· s libovolným operačním systémem na zařízení (Windows, IOs, Linux, Android,...)

·· s libovolným webovým prohlížečem (doporučujeme Chrome, Firefox),

Pro přístup do portálu se učitelé přihlašují svým jménem a heslem - tyto údaje jste získali při registraci.
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Úvodní obrazovka webového portálu Toglic

Žáci se přihlašují svým jménem a heslem (dostupné pouze ve školním účtu) nebo pomocí PIN kódu, který jim na 
začátku výuky sdělí vyučující. PIN kód naleznete po přihlášení do portálu:

PIN kód pro přizvání žáků

Žáci zadají PIN kód a své jméno do formuláře Přes PIN a uvedou své jméno (slouží pro orientaci učitele - v jakém 
formátu mají žáci své jméno (Pepík nebo Josef Novák) uvést záleží na požadavcích učitele).

Přihlášení žáka
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2. Začínáme s aktivitami
Po přihlášení učitele a žáků můžete rovnou začít využívat aktivity a s žáky pracovat.

Klepněte na tlačítko Aktivity .

Vyberte si skupinu aktivit a pak konkrétní typ aktivity:

Upozornění: Žáci uvidí po přihlášení pole "Vyčkejte na zahájení aktivity učitelem" - tato obrazovka se 
zobrazuje do té doby, dokud učitel neodešle vybranou aktivitu na žákovská zařízení.

Jak s jednotlivými aktivitami pracovat?
Klepnutím na jednotlivé názvy zobrazíte podrobnější informace.

Práce s čísly

     

Práce se slovy

     

Průřezové aktivity

 

2.1 Náhodné  číslo
Aktivita Náhodné číslo zašle náhodné číslo na tablety přihlášených žáků ze zvolené třídy nebo tablety 
žáků přihlášených pomocí PINu.

Powered by EduBase19.4.2016 10:11:44 4



Toglic - příručka uživatele 1

1.1. Na číselné ose nastavte posunem šipek rozsah, ze kterého se bude náhodné číslo vybírat. Pomocí tlačítek 
zobrazíte na číselné ose  záporná čísla nebo přepínačem změníte rozsah osy do čísla 10 / 100 / 
1000.

2.2. Klepněte na tlačítko Odeslat aktivitu - na tabletech žáků se zobrazí náhodné číslo.
3.3. Volitelně můžete nastavit, zda budou mít zaslaná čísla 1 nebo více barev v pozadí. Tím lze úlohy gradovat.

Nastavení parametrů aktivity Náhodné číslo

Pokud chcete pracovat např. s desetinnými čísly od 0 do 1, je nutné si přepnout osu na rozsah 0-10, jinak 
není možné vybrat takto malý interval. 

S takto zadanými čísly lze dále pracovat:
·· Uspořádat dle velikosti
·· Hledat prvočísla
·· Rozdělit na sudá a lichá čísla
·· Hledat násobky a která čísla patří do více skupin
·· Hledat dvojice čísel, jejichž rozdíl je právě x nebo v daném intervalu
·· A spousta dalších možných využití, která vás napadnou

Aktivita Náhodné číslo

Tato aktivita je skupinová. Podívejte se na tipy na práci s touto aktivitou ve výuce.
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2.2 Porovnávání
Aktivita Porovnávání zašle na tablety přihlášených žáků ze zvolené třídy nebo tablety žáků přihlášených 
pomocí PINu úlohy na individuální procvičení porovnávání čísel.

1.1. Vyberte třídu, které chcete příklady poslat.
2.2. Na číselné ose nastavte posunem šipek rozsah, ze kterého se budou příklady generovat. Pomocí tlačítek 

zobrazíte na číselné ose  záporná čísla nebo  zvětšíte rozsah osy do čísla +/-1000.
3.3. Zvolte typ příkladů - doplňování čísel (1 > ?) nebo doplňování znaménka (1 ? 2) nebo kombinaci obou typů.
4.4. Nastavte počet příkladů, které každý žák obdrží. Určete, zda žáci uvidí hned po odeslání odpovědi, jestli 

byla jejich odpověď správná.
5.5. Klepněte na tlačítko Odeslat aktivitu - na tabletech žáků se zobrazí první náhodně vygenerovaná úloha 

(každý žák bude mít jinou úlohu).

Nastavení parametrů aktivity Porovnávání

Aktivita Porovnávání
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Všechny odpovědi žáků se postupně ukládají do databáze výsledků. Pro okamžitý přehled zatrhněte volbu 

Zobrazit výsledky. K uloženým výsledkům se může učitel kdykoliv vrátit na úvodní straně - funkce  
Výsledky (platí pouze pro školní účet).

Pokud chcete zaslat novou sadu příkladů, klepněte na Přenastavit. Nyní můžete nastavit nové parametry a 
aktivitu znovu rozeslat.

Při této aktivitě se nemanipuluje s žákovským zařízením - lze ji využít i na stolních počítačích.

2.3 Sčítání a odčítání
Aktivita Sčítání a odčítání zašle na tablety přihlášených žáků ze zvolené třídy nebo tablety žáků 
přihlášených pomocí PINu úlohy na individuální procvičení sčítání a odčítání čísel.
Díky nastavitelným parametrům aktivita roste spolu s vědomostmi žáků.

Nastavení Výsledek ve stejném rozmezí vám zaručí, že při počítání do 20 nedostanou žáci příklad 18+19=... 

1.1. Vyberte třídu, které chcete příklady poslat.
2.2. Na číselné ose nastavte posunem šipek rozsah, ze kterého se budou příklady generovat. Pomocí tlačítek 

zobrazíte na číselné ose  záporná čísla nebo  zvětšíte rozsah osy do čísla +/-1000. Nastavit lze 
také, že hledané číslo bude ze stejného rozsahu.

3.3. Zvolte typ operace - sčítání, odčítání nebo mix obou typů úloh
4.4. Zvolte typ úloh - doplňování výsledků (1+2=?) nebo doplňování vstupů (1+?=2) nebo kombinaci obou typů.
5.5. Určete počet vstupů (počet čísel před rovnítkem) - max. 4
6.6. Nastavte počet příkladů, které každý žák obdrží. Určete, zda žáci uvidí hned po odeslání odpovědi, jestli 

byla jejich odpověď správná.
7.7. Klepněte na tlačítko Odeslat příklad - na tabletech žáků se zobrazí první náhodně vygenerovaný příklad 

(každý žák má jiný příklad).
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Nastavení parametrů aktivity Sčítání a odčítání

Aktivita Sčítání a odčítání na žákovských zařízeních

Všechny odpovědi žáků se postupně ukládají do databáze výsledků. Pro okamžitý přehled zatrhněte volbu 

Zobrazit výsledky. K uloženým výsledkům se může učitel kdykoliv vrátit na úvodní straně - funkce  Výsledky 
(platí pouze u školního účtu).

2.4 Násobení a dělení
Aktivita Násobení a dělení na žákovských tabletech postupně vygeneruje a zobrazí požadovaný počet 
úloh malé násobilky (do 100) dle nastavených parametrů.

Procvičují se příklady pouze malé násobilky, žáka tedy nepřekvapí úloha typu 26x3. Výsledek je sice do 
stovky, ale začínající počtář si s ní pravděpodobně nebude umět poradit.

1.1. Vyberte třídu, které chcete příklady poslat.
2.2. Zvolte, které násobky chcete procvičit (i kombinace více čísel).
3.3. Zvolte typ operace - násobení, dělení nebo mix obou příkladů
4.4. Zvolte typ příkladů - doplňování výsledků (1x2=?) nebo doplňování vstupů (1x?=2) nebo kombinaci obou 

typů.

Powered by EduBase19.4.2016 10:11:44 8



Toglic - příručka uživatele 1

5.5. Nastavte počet příkladů, které každý žák obdrží. Určete, zda žáci uvidí hned po odeslání odpovědi, jestli 
byla jejich odpověď správná.

6.6. Klepněte na tlačítko Odeslat příklad - na tabletech žáků se zobrazí první náhodně vygenerovaný příklad.

Nastavení parametrů aktivity Násobení a dělení

Aktivita Násobení a dělení

Všechny odpovědi žáků se postupně ukládají do databáze výsledků. Pro okamžitý přehled zatrhněte volbu 

Zobrazit výsledky. K uloženým výsledkům se může učitel kdykoliv vrátit na úvodní straně - funkce  
Výsledky (platí pouze pro školní účet).

Při této aktivitě se nemanipuluje s žákovským zařízením - lze ji využít i na stolních počítačích.

2.5 Bingo
Aktivita Bingo je jednoduchá a hravá početní rozcvička. Každý žák na svém zařízení uvidí matici čísel 
(každý jinou). Učitel zadává matematické úlohy, žáci je vypočítají a pokud mají ve své matici výsledek, 
vyberou ho a označí. Vyhrává ten žák, který jako první najde ve své matici trojici/čtveřici označených 
čísel v jedné řadě (vodorovně, svisle nebo diagonálně) a zakřičí BINGO!

Výhody této aktivity pro učitele:
·· minimum příprav - příklady generuje počítač
·· okamžitě vidíte výsledky žáků a kde dělají chyby
·· děti se budou na rozcvičku těšit :-)

1. Vyberte třídu, ve které si bingo chcete zahrát (případně přihlaste žáky přes PIN).
2. Vyberte typ matice (3x3 nebo 4x4), typ početní operace a na číselné ose nastavte, v jakém rozmezí se 

mají příklady vygenerovat (v tomto rozmezí budou jak výsledky, tak operandy).
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3. Klepněte na tlačítko Odeslat - na tabletech žáků se zobrazí náhodně vygenerovaná matice čísel. Na 
učitelském tabletu se zobrazí přehled příkladů (počet příkladů je dvojnásobný oproti počtu čísel v matici). 
Čísla v žákovských maticích jsou náhodně vybrána z množiny výsledků vygenerovaných příkladů, aby hra 
nebyla "nekonečná".

Jak to funguje? Pokud zvolíte matici 3x3, program náhodně vybere 18 čísel ze zadaného rozsahu (to jsou 
výsledky příkladů) a k nim vygeneruje 18 úloh (dle vámi zvoleného typu operací). Tyto příklady okamžitě jako 
učitel vidíte a případně můžete vybrané příklady klepnutím přegenerovat - program se pokusí vytvořit novou 
úlohu, která ale bude mít stejný výsledek. Každému žákovi se na zařízení zobrazí tabulka 9 čísel, náhodně 
vybraných ze sady 18 čísel, ke kterým máte příklady.

4. Tlačítkem Poslat příklad zašlete na žákovská zařízení první z řady vygenerovaných příkladů. Žáci příklad 
vypočítají a pokud v matici najdou správný výsledek klepnutím ho označí. Zelená barva znamená, že označil 
správný výsledek. Při označení špatného výsledku pole zčervená a poté barva zmizí (jako by nebylo číslo 
nikdy vybráno). Žák může výběr provést pouze jednou - je nutné je upozornit, že nemohou výběr opravit!

Chybně vybraný výsledek je zobrazen červeně

5. Postupně posílejte jeden příklad za druhým. Pokud se vám některý vygenerovaný příklad nelíbí, klepnutím 
na něj můžete vygenerovat nový příklad, který však bude mít stejnou hodnotu výsledku.

6. Na učitelském zařízení (tablet, druhá obrazovka) si můžete zobrazit výsledky a okamžitě vidíte zda a jak 
který žák odpověděl:

  žák zatím neodpověděl

  vybral správné číslo

  vybral chybné číslo

  neměl výsledek ve své matici

Přehled úspěšnosti jednotlivých žáků

7. Přepněte se v tabulce výsledků na záložku "Jako bingo" - zde můžete sledovat, jak se kterému žákovi daří v 
celkovém pohledu na jeho matici.

Pohled na jednotlivé matice žáků

8. Jakmile první žák označí celou trojici (resp. čtveřici u matice 4x4) čísel v řadě, sloupci nebo diagonále, 
zavolá BINGO! Jako učitel tuto informaci můžete ihned zkontrolovat ve svých výsledcích.
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Bingo!

Stanovte si na začátku pravidlo, jak určíte vítěze, pokud v jednom tahu označí bingo více žáků.
   - kdo se ozve jako první?
   - kdo označí trojici jako první? (tuto informaci zaznamenává software a vidíte ji v tabulce)
   - všichni?

Hrát můžete i jiné varianty:
   - hrajete dále, až všichni žáci budou mít Bingo
   - vyhrává žák, který má jako první zelenou celou tabulku

Při této aktivitě se nemanipuluje s žákovským zařízením - lze ji využít i na stolních počítačích.

2.6 Slova a věty
Aktivita Slova a věty umožňuje rozeslat na tablety přihlášených žáků ze zvolené třídy nebo tablety žáků 
přihlášených pomocí PINu věty "rozstříhané" na části a slova, slova "rozstříhané" na slabiky a písmena.

Aktivita Slova a věty - rozdělení vět na 2 části - hledání dvojic

1.1. Vyberte třídu, které chcete věty a slova poslat.
2.2. Napište první větu. Jednotlivé části oddělte stisknutím tlačítka Enter. Modře ohraničená část věty bude 

zobrazena na 1 žákovském zařízení.
3.3. Přidejte další větu. Opět části oddělte. Tímto způsobem naveďte potřebný počet vět/slov - vytvoříte si 

sadu.

Sady vět a slov je možné předem připravit a uložit nebo využít dostupné připravené sady. Při vyučování 
stačí načíst uloženou sadu a rozeslat.
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4.4. Nastavte, zda bude mít každá věta jinou barvu pozadí (vhodné např. při skládání posloupnosti věty, máte-li 
více vět).

5.5. Klepněte na tlačítko Odeslat - na tabletech žáků se některá z částí vět nebo slov.

Je-li částí vět méně než přihlášených uživatelů, na některých tabletech se nezobrazí nic (resp. symbol 
"smajlík").
Je-li částí vět více než přihlášených uživatelů, některé z posledních částí vět nebudou zobrazeny. Části se 
zobrazují postupně od první věty. Vždy musí být využity všechny části z první věty, aby se mohly začít 
náhodně vybírat a rozesílat části z druhé věty.

Příprava aktivity Slova a věty

Příklady využití:
·· Věty rozdělené na slova (vytvoření správné posloupnosti – výuka jazyků)

·· Věty rozdělené na 2 části (např. Když-pak – hledání logických dvojic)
·· Kategorie + slova (rozdělování slov do skupin – prvouka, slova nadřazená, apod.)
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·· Kategorie + věty (rozdělování vět do skupin – čtení s porozuměním)
·· Slova rozdělená na písmena (skládání slov, rozdělování písmen na samohlásky, souhlásky, apod.)

·· Slova rozdělená na slabiky (skládání slov)
·· Obrázky - k přiřazování, uspořádávání, rozdělování do skupin

·· Různé symboly - buď z dostupné nabídky nebo libovolný symbol vložením z mapy znaků (Ctrl+C --> Ctrl+V)

Vyzkoušejte si tipy na využití této aktivity ve výuce - naleznete je na metodickém webu.

2.7 Náhodné písmeno
Aktivita Náhodné písmeno zašle náhodně vybrané písmeno ze zvolené abecedy na tablety přihlášených 
žáků ze třídy nebo tablety žáků přihlášených pomocí PINu.

1.1. Vyberte třídu, které chcete náhodná písmena poslat.
2.2. Vyberte typ abecedy, ze které se bude náhodné písmeno vybírat (česká s diakritikou, anglická, německá, 

ruská azbuka). Kliknutím lze nastavit, která písmena se nemají používat (označí se šedě).
3.3. Klepněte na tlačítko Odeslat - na tabletech žáků se zobrazí náhodné písmeno (každý žák má jiné).
4.4. Volitelně můžete nastavit, zda budou mít zaslaná čísla 1 nebo více barev v pozadí. Tím lze úlohy gradovat. 
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Nastavení parametrů aktivity Náhodné písmeno

S takto zadanými písmeny lze dále pracovat:
·· řadit podle abecedy
·· Rozdělit na samohlásky a souhlásky (měkké, tvrdé, obojetné)
·· hry typu "Jméno, město, zvíře, věc" - každá skupina má jiné písmeno
·· sestavovat z písmen co nejvíce slov
·· A spousta dalších možných využití, která vás napadnou

2.8 Slovní hry
Aktivita Slovní hry zašle na tablety přihlášených žáků ze třídy nebo tablety žáků přihlášených pomocí 
PINu sadu náhodně vybraných písmen z vybrané abecedy (dle vámi stanovených parametrů). Všichni 
žáci obdrží tabulku se stejnými písmeny, ze kterých začnou skládat slova dle učitelem daných pravidel. 
Každé písmeno lze vybrat jen 1x (princip hry Scrabble).

1.1. Vyberte typ abecedy, ze které se budou písmena náhodně vybírat (česká s diakritikou, anglická, německá, 
ruská azbuka...).

2.2. Nastavte parametry - časový limit je vhodné použít, jinak může být hra nekonečná.
a)a) Preferovat samohlásky - do množiny všech písmen, ze které se náhodně vybírají písmena, se přidá další 

sada samohlásek. (Žáci mohou mít v tabulce některou samohlásku 2x)
b)b) Opakovat písmena -  do množiny, ze které se náhodně vybírají písmena, se všechna písmena vloží 2x. 

(Žáci mohou mít v tabulce některé písmeno 2x) 
3.3. Klepněte na tlačítko Odeslat - na tabletech žáků se zobrazí tabulka s max. 16 písmeny.
4.4. Předem je nutné žákům sdělit, jaká slova mají tvořit (např. pouze podstatná jména, slovesa, názvy rostlin, 

názvy měst, anglické názvy druhů ovoce, apod.)
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Nastavení parametrů aktivity Slovní hry

Na všech žákovských zařízeních je stejné zadání. Z písmen žáci sestavují slova - každé písmeno lze v jednom 
slově použít jen jednou.

Při psaní je možné klepnutím na použité písmeno ve slově toto písmeno smazat. Nebo červeným křížkem 
smazat celé slovo.
Pokud žák zapíše stejné slovo opakovaně, slovo při odeslání zčervená a červeně se zvýrazní i duplicitní 
slovo v přehledu vytvořených slov.
Pokud žák zapíše nesmyslné slovo, učitel má možnost je ve svém přehledu klepnutím označit za neplatné. 
U žáka se to projeví zešednutím neuznaného slova.

Jakmile žák slovo uloží, to se okamžitě zobrazí také na učitelském zařízení v tabulce odpovědí. Tabulka vám dává 
přehled o žácích, kteří

·· vymysleli slova nejrychleji (dle pořadí jmen v tabulce)
·· vymysleli nejvíce slov (sloupec Počet slov)
·· vymysleli nejvíce originálních slov (zeleně označená slova jsou originální, sloupec Počet slov - číslo v 

závorce)
·· vymysleli nejdelší slovo (modře označené slovo)
·· vymysleli něčím zajímavé slovo

Powered by EduBase19.4.2016 10:11:44 15



Toglic - příručka uživatele 1

Přehled přijatých odpovědí od žáků

Výsledky lze zobrazit také v tabulce Podle slov - máte okamžitý přehled o četnosti zaslaných odpovědí a můžete 
se v další činnosti zaměřit na ta míně častá, která potřebují více procvičit.

Data získaná od žáků lze využít v některé z dalších aktivit.

Při této aktivitě se nemanipuluje s žákovským zařízením - lze ji využít i na stolních počítačích.

2.9 Slovní hry PLUS
Aktivita Slovní hry PLUS zašle na tablety přihlášených žáků ze třídy nebo tablety žáků přihlášených 
pomocí PINu sadu učitelem nadefinovaných písmen, čísel, znaků (max. dvoumístné). Všichni žáci 
obdrží stejnou tabulku s písmeny, ze kterých začnou skládat slova dle učitelem daných pravidel. Každé 
písmeno lze vybrat opakovaně (jedná se vlastně o omezenou klávesnici).

1.1. Zadejte zvolený počet písmen. Písmena v tabulce neopakujte - žáci mohou každé písmeno využít 
opakovaně. Můžete využít některou předem připravenou sadu písmen. 

2.2. Nastavte parametry - časový limit je vhodné použít, jinak může být hra nekonečná. 
3.3. Klepněte na tlačítko Odeslat - na tabletech žáků se zobrazí tabulka s nadefinovanými písmeny.
4.4. Předem je nutné žákům sdělit, jaká slova mají tvořit (např. pouze podstatná jména, slovesa, názvy rostlin, 

názvy měst, anglické názvy druhů ovoce, apod.)

Nastavení parametrů aktivity Slovní hry PLUS

Na všech žákovských zařízeních je stejné zadání. Z písmen (zde slabik) žáci sestavují slova - každé písmeno lze v 
jednom slově použít opakovaně.
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Při psaní slova lze chybně zapsané písmeno odstranit klepnutím na něj.
Pokud žák zapíše stejné slovo opakovaně, slovo při odeslání zčervená a červeně se zvýrazní i duplicitní slovo 
v přehledu vytvořených slov.
Pokud žák zapíše nesmyslné slovo, učitel má možnost je ve svém přehledu klepnutím označit za neplatné. U 
žáka se to projeví zešednutím neuznaného slova.

 
Pohled na aktivitu z žákovského zařízení - duplicitní slovo a učitelem neuznané slovo

Jakmile žák slovo uloží, to se okamžitě zobrazí také na učitelském zařízení v tabulce odpovědí. Tabulka vám dává 
přehled o žácích, kteří

·· vymysleli slova nejrychleji (dle pořadí jmen v tabulce)
·· vymysleli nejvíce slov (sloupec Počet slov)
·· vymysleli nejvíce originálních slov (zeleně označená slova jsou originální, sloupec Počet slov - číslo v 

závorce)
·· vymysleli nejdelší slovo (modře označené slovo)
·· vymysleli něčím zajímavé slovo

Tabulka všech odpovědí na učitelském zařízení

Data získaná od žáků lze využít v některé z dalších aktivit. Všechny přijaté odpovědi se ukládají ve  
výsledcích.

Tipy na využití této aktivity ve třídě naleznete na metodickém webu.

2.10 Slovní bingo
Aktivita Slovní bingo je jednoduchá a hravá slovní rozcvička. Každý žák na svém zařízení uvidí matici 
slov (každý jinou). Učitel zadává otázky a žáci hledají ve své matici správnou odpověď. Pokud mají, 
vyberou ji a označí. Vyhrává ten žák, který jako první najde ve své matici trojici/čtveřici označených slov 
v jedné řadě (vodorovně, svisle nebo diagonálně) a zakřičí BINGO!

Učitel ihned vidí výsledky žáků. Správnost odpovědí kontroluje počítač.
Sadu otázek a odpovědí si můžete připravit předem a uložit. V hodině už ji jen rozešlete na žákovská zařízení.

1. Vyberte třídu, ve které si bingo chcete zahrát (případně přihlaste žáky přes PIN).
2. Vyberte typ matice (3x3 nebo 4x4). Zobrazí se tabulka pro zapsání otázek a odpovědí. Tabulka obsahuje 

dvojnásobek počtu polí v matici binga (tedy při matici 3x3 je to 18 polí).
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3. Tabulku postupně naplňte zadáním otázek a správnými odpověďmi. Odpovědi by měly být relativně krátké, 
aby byly v matici binga u žáků čitelné (ideálně do 10 znaků). Zadání otázky může být delší (max.200 
znaků).

Příklad připravené sady

4. Připravenou sadu si uložte tlačítkem Uložit sadu. V hodině ji pak najdete v Moje sady.
5. Klepněte na tlačítko Odeslat - na tabletech žáků se zobrazí náhodně vygenerovaná matice slov. Slova jsou 

náhodně vybrána z množiny všech zadaných odpovědí.
6. Tlačítkem Poslat zašlete na žákovská zařízení první z řady připravených otázek. Žáci se snaží ve své matici 

najít správnou odpověď a tu pak označí. Zelená barva znamená, že označili správný výsledek. Při označení 
špatné odpovědi pole zčervená a poté barva zmizí (jako by nebyla odpověď nikdy vybrána). Žák může 
výběr provést z každém kole pouze jednou - je nutné je upozornit, že nemohou výběr opravit!

Správně vybraná odpověď je zobrazena zeleně

7. Postupně posílejte jednu otázku za druhou. Na učitelském zařízení (tablet, druhá obrazovka) si můžete 
zobrazit výsledky a okamžitě vidíte zda a jak který žák odpověděl:

  žák zatím neodpověděl

  vybral správnou odpověď

  vybral chybnou odpověď

  neměl správnou odpověď ve své matici
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Přehled úspěšnosti jednotlivých žáků

8. Přepněte se v tabulce výsledků na záložku "Jako bingo" - zde můžete sledovat, jak se kterému žákovi daří v 
celkovém pohledu na jeho matici.

Pohled na jednotlivé matice žáků

7. Jakmile první žák označí celou trojici (resp. čtveřici u matice 4x4) odpovědí v řadě, sloupci nebo diagonále, 
zavolá BINGO! Jako učitel tuto informaci můžete ihned zkontrolovat ve svých výsledcích.

Bingo!

Stanovte si na začátku pravidlo, jak určíte vítěze, pokud v jednom tahu označí bingo více žáků.
   - kdo se ozve jako první?
   - kdo označí trojici jako první? (tuto informaci zaznamenává software a vidíte ji v tabulce)
   - všichni?

Hrát můžete i jiné varianty:
   - hrajete dále, až všichni žáci budou mít Bingo
   - vyhrává žák, který má jako první zelenou celou tabulku

Při této aktivitě se nemanipuluje s žákovským zařízením - lze ji využít i na stolních počítačích.
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2.11 Textový obsah
Textový obsah je specifický typ aktivity - umožňuje žákům rozeslat textovou informaci, na kterou 
navazují nějaké další aktivity.

Text může být doplněn o obrázek nebo odkaz na jinou stránku.

Příprava textového obsahu
Připravený text si můžete uložit pro další využití .

Zobrazení textového obsahu na žákovském zařízení

2.12 Rozdělení do skupin
 Aktivita Rozdělení do skupin umožňuje rychle rozdělit žáky z vybrané třídy nebo přihlášené pomocí 
PINu do zvoleného počtu skupin.

1.1. Vyberte třídu, kterou chcete rozdělit do náhodných skupin.
2.2. Nastavte počet skupin. Vyberte, jak budou skupiny označeny - číslem (1, 2, 3, atd.), písmenem (A, B, C, 

atd.) nebo si zvolte vlastní názvy skupin.

3.3. Klepněte na tlačítko Odeslat - na tabletech žáků se rovnoměrně zobrazí označení skupiny, do které patří.
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Nastavení parametrů aktivity Rozdělení do skupin

2.13 Rychlá otázka
Aktivita Rychlá otázka je určena pro rychlé zjištění znalostí nebo názoru žáků (softwarová forma 
hlasovacího systému). Výsledky vidí učitel okamžitě na svém zařízení, nikam se ale neukládají. Zadání 
otázky se žákům nezobrazuje - učitel je musí vyslovit (případně napsat na tabuli nebo si ho dopředu 
připraví ve svém učebním materiálu).

Lze zvolit jednu ze tří typů otázek:

1. Vyberte třídu, které chcete položit otázku.
2. Zvolte typ otázky (u otázky A-B-C lze zvolit počet odpovědí).
3. Klepněte na tlačítko Odeslat - na tabletech žáků se zobrazí odpovědní formulář.

 
Odpovědní formulář na žákovských zařízeních (ANO-NE a volná odpověď)

4. Na učitelském zařízení průběžně vidíte, kolik žáků již odpovědělo a klepnutím na tlačítko Zobrazit výsledky 
si zobrazíte graf nebo tabulku přijatých odpovědí.
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Zobrazení výsledků hlasování

Odpovědi žáků, přijaté prostřednictvím formuláře pro volnou odpověď, můžete dále využít v jiné aktivitě nebo 
pokud používáte 2 zařízení zobrazit na tabuli.

2.14 Navazující aktivity
U některých aktivit, kdy učitel přijímá od žáků data (ve smyslu vytvořených slov a vět, nikoliv řešení početních 
úloh), je možné tato data využít v jiné aktivitě. Tato možnost je v okně aktivity naznačena tlačítkem 

.

Příklad:
1.1. Učitel rozešle aktivitu "Rychlá otázka" (typ "otevřená otázka"). Žáci postupně zasílají své odpovědi a učiteli 

se na jeho zařízení zobrazuje jejich přehled.
2.2. Pod zobrazenými daty je tlačítko Vybrat a použít data. Po jeho stisknutí se oranžově ohraničí data, která 

lze vybrat a využít v další aktivitě.
3.3. Klepnutím vyberte data, která chcete použít - vybarví se oranžově.
4.4. V dolní části okna je k dispozici přehled aktivit, do kterých lze vybraná data poslat a využít - zvolte si jednu 

z nich.
5.5. Vybraná data se zobrazí ve zvolené aktivitě a můžete je opět rozeslat žákům.

Výběr dat k použití v další aktivitě
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Upozornění: Při přenosu dat do jiné aplikace budou ostatní přijaté odpovědi ztraceny. Pokud máte školní 

účet, zůstanou všechny odpovědi žáků uloženy ve  Výsledcích.

2.15 Ukládání připravených sad a jejich využití
U některých aktivit si můžete předem připravit sady, uložit je a ve výuce už jen využít. Týká se to těchto aktivit:

   

1.1. Vytvořte si sadu prvků (např. několik vět rozdělených na slova). 
2.2. Tlačítkem Uložit sadu si připravené prvky uložíte.
3.3. Zadejte název sady. K sadě si můžete uložit poznámku - např. jak tuto sadu využít v hodině. Zvolte 

kategorii. Volitelně můžete sadu nasdílet také kolegům z vaší školy.
4.4. Sada se uloží do databáze Uložené sady - Moje.

V databázi si můžete vytvářet další kategorie a sady si do nich přesunout a přehledně řadit.

Až budete chtít ve výuce připravené sady použít:
1.1. Otevřete požadovanou aktivitu.
2.2. Tlačítkem Uložené sady otevřete databázi uložených sad - zvolit můžete Moje, Školní nebo Dostupné 

sady. Vyberte kategorii a najděte požadovanou sadu.
3.3. Kliknutím na název sady zobrazíte uloženou sadu a můžete s ní začít pracovat.

V každé aktivitě se zobrazují pouze ty sady, které k aktivitě patří. Pokud si otevřete aktivitu Slovní hry 
PLUS, uvidíte pouze uložené sady k této aktivitě. Uložené sady z aktivity Slova a věty v tuto chvíli neuvidíte!

Uloženou sadu můžete kdykoliv upravit a tlačítkem Aktualizovat  znovu uložit.
  Aktualizovat - původní sada se přepíše touto nově upravenou sadou.
  Uložit jako - upravená sada se uloží nově a původní sada zůstane uložena v neupravené podobě.
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Uložená sada je dostupná pouze přihlášenému uživateli, který ji vytvořil. Každý učitel má tedy svoji databázi 
uložených sad (záložka Moje).

Uživatelé s aktivním školním účtem mají možnost sdílet uloženou sadu s kolegy ve škole (záložka Školní). 
Každý uživatel může využít některé již připravené sady, které jsou k dispozici na záložce Dostupné. Tyto sady je 

možné ihned využít ve výuce i editovat, ale úpravy se neuloží. U většiny dostupných sad je k dispozici  
metodika.
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3. Tipy pro práci s aktivitami
Pro jaká zařízení jsou aktivity určeny?

Aktivity byly koncipovány zejména pro práci s tablety, příp. chytrými telefony (s libovolným operačním 
systémem). Využívají jejich mobilitu a možnost tímto směrem rozvíjet u žáků komunikační dovednosti a 
týmovou spolupráci. Většinu aktivit lze ale využít i na stolních počítačích - Porovnávání, Sčítání a dočítání, 
Násobení a dělení, Bingo, Slovní bingo, Slovní hry, Slovní hry PLUS, Rychlé otázky.

Jak vyberu žáky, kterým se má aktivita rozeslat?
Pokud jsou žáci přihlášeni svým jménem a heslem, musíte nejprve vybrat třídu, ve které učíte a pak aktivitu 
rozeslat.

Výběr třídy
Pokud jsou žáci přihlášeni pomocí vašeho PIN kódu, nemusíte dělat nic - aktivita se rozešle všem žákům s 
vaším PINem.

Jak zkontroluji, kterým žákům se aktivita posílá?

Zapněte si funkci  Přihlášení uživatelé. V panelu uvidíte jména všech přihlášených žáků. Ikony vás 
informují o pozornosti žáků nebo potížích s připojením.

Jeden žák se přihlásil později, aktivita už byla rozeslána. Lze mu aktivitu doposlat?
Ano. Pokud žák nebyl přihlášen při poslání aktivity a přihlásí se dodatečně, objeví se u učitele tlačítko 
Doposlat. Pro rychlou kontrolu je u zasílání každé aktivity zobrazena informace, na kolik zařízení bude aktivita 
zaslána.

Žák si omylem aktivitu zavřel. Můžu mu tu "jeho" aktivitu znovu zobrazit?
Ano. Pokud už žák nějakou informaci obdržel a z nějakého důvodu ji zavřel, můžete mi ji znovu zobrazit 
klepnutím na jeho jméno v seznamu přihlášených uživatelů. Na jeho zařízení se zašle původní informace (např. 
stejné číslo nebo slovo). Ostatních žáků se to nijak nedotkne.

Chtěla bych přijatá data od žáků z jedné aktivity dále využít - jde to?
Ano. U aktivit, kde to má smysl, naleznete tlačítko Vybrat a použít data - to vám umožní využít vybraná 
přijatá data od žáků přenést do jiné aktivity a opět je žákům rozeslat k další práci.

Některým žákům se zaslaná aktivita nezobrazila - proč? Co s tím?
Pokud je žák řádně přihlášen, měli byste ho vidět v seznamu přihlášených uživatelů. Během práce může dojít 
k problému s komunikací mezi žákovským zařízením a serverem (zařízení se dočasně odpojí od internetu, je 
přetížená WiFi). V seznamu uživatelů (na učitelském počítači) je tento problém označen ikonou s vykřičníkem 

u příslušného žáka. Zkontrolujte nastavení tabletu (nastavení WiFi), případně problém zkonzultujte se 
správcem školní sítě.

Žáci jsou přihlášeni přes PIN. Stačí, když na konci práce jen zavřou okno prohlížeče?
Doporučujeme, aby se žáci odhlásili. Tím dojde k řádnému ukončení jejich session a licence se uvolní pro 
dalšího uživatele.
Pokud mají žáci zobrazenou nějakou aktivitu, je nutné ji nejprve zavřít. Poté se mohou odhlásit.
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  ->   
Ukončení aktivity a odhlášení uživatele

V případě, že žák se neodhlásí, dojde po 8 hodinách k jeho automatickému odhlášení. Učitel však má možnost 
žáka kdykoliv odhlásit a tím vyloučit z rozesílání aktivit - klepnutím na křížek u jména žáka v seznamu 
uživatelů.
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4. Přehled o žácích pro učitele
Abyste měli přehled o aktivitě žáků ve třídě, můžete si zobrazit seznam všech přihlášených žáků a rychle zjistíte, 
zda nejsou jinde, než mají být.

Klepněte na volbu  Zobrazit přihlášené uživatele. Na pravém okraji obrazovky se zobrazí přehled všech 
přihlášených uživatelů.

Barevné ikony u jmen žáků vás informují o aktivitě na žákovském zařízení. 

Zelená ikona znamená, že žák je na stránce Toglic.

Modrá ikona znamená, že žák opustil stránku (přešel na jinou stránku, otevřel si novou záložku, otevřel 
si jinou aplikaci, apod.)

Červená ikona s vykřičníkem vás upozorní, že žákovo zařízení má problém s připojením ke stránce. 
Zkontrolujte připojení k internetu, případně proveďte refresh stránky (znovunačtení, F5).

Tlačítkem  panel minimalizujete a uvidíte pouze barevné ikonky, jakmile některá zmodrá, můžete se 
podívat, kdo je tím neposedným žákem

Pokud si některý žák omylem zavře probíhající aktivitu, můžete mu ji znovu zaslat klepnutím na jeho jméno 
v přehledu.
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5. Moje hodiny
Připravte si do své hodiny posloupnost různých aktivit tak, jak je budete potřebovat. V hodině se už nebudete 
muset zdržovat různými nastaveními jednotlivých aktivit.

Přehled všech svých připravených hodin naleznete v části Moje hodiny.

5.1 Jak si Moji hodinu připravit
1. Založte si novou hodinu - lze to 2 způsoby:

a) klepnutím na Moje hodiny (na úvodní obrazovce  nebo v panelu rychlého přístupu ) 
a klepnutím na tlačítko Vytvořit novou hodinu.

b) při přípravě libovolné aktivity klepnutím na tlačítko  Nová hodina v levém dolním rohu.

2. Zadejte název vaší hodiny. V dolní části obrazovky se zobrazí osa hodiny. Nyní se můžete přepnout na 
některou aktivitu - osa bude stále viditelná a připravená pro vaše ukládání, dokud ji sami nezavřete.
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3. Vyberte si některou aktivitu a nastavte všechny parametry, jako byste ji právě teď chtěli použít. 
Neodesílejte ji, ale přetáhněte kostičku aktivity do pole připravované hodiny.

4. Postupně si vyberte, nastavte a uložte několik různých aktivit. Hodina se průběžně automaticky ukládá. 
Po dokončení ji zavřete křížkem v pravém horním rohu osy hodiny.

5.2 Přehled připravených hodin
Všechny hodiny, které jste si připravili, naleznete v okně Moje hodiny.
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Hodiny si můžete uspořádat do složek (kategorií), jejich struktura je shodná s názvy složek v Mých sadách. 
Jednotlivé hodiny můžete mezi kategoriemi libovolně přesunovat.

Až budete chtít ve výuce připravenou hodinu použít:
1.1. Zobrazte si Moje hodiny.
2.2. Vyberte kategorii a najděte požadovanou hodinu.
3.3. Kliknutím na název hodiny zobrazíte uloženou posloupnost aktivit a můžete začít pracovat.

Uloženou hodinu můžete kdykoliv upravit tlačítkem  Editovat a znovu uložit.

Uložená hodina je dostupná pouze přihlášenému uživateli, který ji vytvořil. Každý učitel má tedy svoji databázi 
uložených hodin.
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6. Výsledky aktivit
U některých aktivit přijímá učitel odpovědi od žáků - jedná se o aktivity Slovní hry, Slovní hry PLUS, Rychlá otázka 
a matematické Sčítání a odčítání, Násobení a dělení a Porovnávání.
Přijaté výsledky a odpovědi žáků se učiteli zobrazují přímo během realizace aktivity.

Pokud máte aktivován školní účet, všechny výsledky a odpovědi žáků se automaticky ukládají do 
Výsledků. Po skončení aktivity se k uloženým výsledkům můžete vrátit a podívat se např. jaké 
pokroky vaši žáci dělají.

Výsledky jsou rozděleny na záložky:
·· výsledky - záložka obsahuje výsledky matematických aktivit (Sčítání a odčítání, Násobení a dělení a 

Porovnávání)
·· přijaté odpovědi - záložka obsahuje odpovědi žáků z aktivit Slovní hry, Slovní hry PLUS, Rychlá otázka.

Klepnutím na tlačítko  Detail zobrazíte podrobnosti o proběhlé aktivitě.

Upozornění: Funkce Výsledky je dostupná pouze ve školním účtu. V učitelském účtu je - stejně jako funkce 
Správa tříd a uživatelů - nedostupná.
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