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Anotácia 

Metódu únikových hier ako súčasť zážitkového učenia je možné použiť vo všetkých 

fázach hodiny. Pri motivácii je dôležité u žiakov vzbudiť najmä záujem o prebraté učivo 

pomocou krátkeho pútavého príbehu, ktorým žiakov uvedieme do deja výučbovej hry. 

Žiak tu má možnosť získať informácie týkajúce sa ďalšieho postupu až po zdolanie 

určeného cieľa. Expozícia umožňuje posilniť kooperáciu medzi žiakmi, nakoľko 

súťaživosť a ochota zdolať cieľ je pre nich výzvou pri únikových hrách. Žiaci môžu 

pracovať v skupinách alebo samostatne podľa pokynov učiteľa a tiež stupňa záťaže 

danej hry. Táto práca ponúka zaujímavejšie možnosti vzdelávania v online priestore a 

tiež podnecuje žiakov k plneniu zadaných úloh. V rámci fixačnej fázy je možné preveriť 

vedomosti pomocou zašifrovaných quizov s časovým obmedzením. Každopádne úlohou 

únikovej hry je okrem získania nových poznatkov najmä posilnenie self konceptu žiaka 

na hodinách, zvýšiť mieru aktivity jednotlivcov, motivovať žiakov k cieľavedomosti a 

kooperácii. Pre žiakov je tak vytvorená kooperatívna hra, obsahujúca prvky overovania 

vedomostí pomocou vhodných aplikácií či platforiem poskytujúcich zaujímavé a 

kreatívne riešenie zadaného problému, modernou zážitkovou metódou. Únikovú hru 

ako súčasť zážitkového vzdelávania je možné využiť aj pri aktualizačnom vzdelávaní či 

teambuildingoch, ktoré môže poskytovať škola nielen svojim žiakom alebo aj učiteľom. 

Prostredníctvom hry je tak možné vyvolať u žiakov chuť a motiváciu k učeniu v 

ľubovoľných všeobecných i odborných predmetoch. Tvorba online únikových hier je 

síce o niečo náročnejšia a vyžaduje mnoho času, no učiteľ by mal ísť s dobou a byť 

prispôsobený žiakom tak, ako sú častokrát oni jemu.  

Prínosom mojej práce je teoretické vyhradenie pojmov, ktoré obsahuje úniková hra a 

tiež popis jednotlivých online aplikácií, ktoré som vo svojej online únikovej hre využila. 

Práca ponúka kompletný manuál tvorby online únikovej hry pre učiteľov, ktorý má 

pomôcť a zjednodušiť prácu pri jej vytváraní. Princíp tvorby únikovej hry spočíva v tom, 

že jednotlivé kroky opísané v mojej práci si ktorýkoľvek učiteľ vie prispôsobiť podľa 

seba tak, aby mu vyhovovali. Či už sa to týka obrázkov, tvorenia úloh, vkladania avatarov 

či videí. Verím, že moja práca bude pre učiteľov prínosná a mnohým možno uľahčí 

tvorbu online únikových hier. 
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ÚVOD 

Témou mojej práce nesie názov Únikové hry ako súčasť zážitkového učenia. Myslím si, že 

v súčasnosti je veľmi dobré poukázať na fakt, že moderná technika napredovala a “deti” 

napredovali spolu s ňou. Či už sa to týka počítačov, internetu či celému online priestoru 

v ktorom aj naši žiaci trávia radi veľa času. Spôsob, ako zaujať a motivovať žiakov 

k učeniu aj nie pre nich nie veľmi zaujímavých predmetov je práve možnosť využitia 

metódy online únikových hier. Každý učiteľ sa snaží ako najlepšie vie, no nie vždy je jeho 

práca pozitívne hodnotená zo strany žiakov. Prečo im potom neposkytnúť to, čo majú 

radi a v čom sú dobrí ? Prečo nevyužiť moderné technológie ako je práca s internetom, 

notebookom a tabletom aj na vyučovacej hodine? Koncept tvorby únikovej hry spočíva 

práve v tom, že žiaci majú možnosť využiť svoje zručnosti a schopnosti pri využívaní 

moderných technológií na vyučovaní. Žiaci majú možnosť naučiť sa tvoriť online 

únikové hry pre svojich spolužiakov v rámci predmetu informatika alebo byť hráčom 

únikovej hry, ktorú dopredu pripraví učiteľ. Cieľom únikových hier na vyučovacích 

hodinách je vtiahnuť všetkých žiakov do “deja” zvolenej témy tak, aby mali možnosť sa 

zapojiť, rozvíjať svoje komunikačné kompetencie a tiež pracovať v skupine. Učiteľ 

dopredu vyberie a pripraví tému únikovej hry podľa vlastného výberu tak, aby pre 

žiakov nebola príliš náročná po teoretickej stránke. Hra by mala obsahovať krátky úvod 

pri ktorom sa žiaci oboznámia s témou hry a jej nasledovným riešením. Učiteľ zadáva 

žiakom inštrukcie podľa ktorých vypĺňajú zadané úlohy tak, aby spoločne splnili 

stanovený cieľ. Hra by mala byť zvládnuteľná a učiteľ nápomocný pri riešení. Učiteľ tak 

hru môže využívať ako online únikovú hru ako kooperatívnu hru, ktorá podporuje 

k spolupráci, súťaživosti a motivácii učiť sa. Pre vytvorenie únikovej hry potrebujeme 

nasledovné pomôcky: počítače, interaktívna tabuľa, tablety, smartfóny, dopredu 

pripravené úniková hra v online podobe alebo dopredu predtlačené úlohy. Pri tvorbe 

únikovej hry je veľmi dôležité, aby mal učiteľ dopredu premyslené prípadne spísané 

úlohy, ktoré chce použiť a uľahčí si tak celú prípravu.  

Postup:  

1. vytvorenie príbehu,  

2. zvolenie úloh, podľa záťaže predmetu a vymedzenia času, 

3. stručná inštruktáž k únikovej hre a zadaným úlohám, 

4. náhodné rozdelenie žiakov do skupín, 

5. kooperatívne riešenie zadaných úloh, 

6. vyhodnotenie a diskusia spojená so spätnou väzbou k únikovej hre. 
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1 ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE V ONLINE PRIESTORE 
 

Pri zážitkovom vzdelávaní sa stretávame s prepojením odbornej časti s praktickými 

aktivitami. Zážitkové vzdelávanie pre učiteľa vytvára priestor pre realizáciu a motiváciu 

žiakov k učeniu prostredníctvom zážitku, ako je aj zmena učebného prostredia 

v klasickej triede. Pri využívaní internetových platforiem a IKT technológií na vyučovaní 

tak majú žiaci možnosť zažiť inovatívnu  metódu vzdelávania v podobe online únikových 

hier. Novým fenoménom vo svete sú aj “únikové hry”, ktorým v súčasnosti veľmi stúpa 

popularita najmä na základných a stredných školách. Únikové hry zaujali nielen učiteľov 

ale aj žiakov tým, že sa jedná o formu zážitkového vzdelávania, pri ktorom žiak prežije 

zaujímavý zážitok.  

 

Buckley a Caple (2004, s. 5) popísali vzdelávanie ako “proces o skupine aktivít, ktoré sú 

zamerané na pomoc jednotlivcovi vstrebať a vyvinúť zručnosti, vedomosti, hodnoty a 

porozumenie, ktoré sa jednoducho netýkajú len určitej činnosti, ale umožňujú aby bola 

analyzovaná, definovaná a vyriešená šikorá škála problémov”. 

 

Pri zážitkovom vzdelávaní zážitok slúži na uvedomenie si niektorých procesov, ktoré sa 

práve vďaka zážitku dajú vysvetliť a lepšie opísať (Svatoš a Lebeda, 2005). Podľa Jiráska 

(2004) je rozdiel medzi prežitkom a zážitkom v tom, že prežitok je chápaný ako aktívne 

prežívanie v prítomnom okamihu. Ak však prežitok uplynie a my sa k nemu vraciame 

spätne, mení sa na zážitok.  

 

Podstatu hry vo svojom diele “Psychologie hry” opísala Susanna Millerova už v roku 

1968.  Naznačila v nej, že pri sledovaní vývoja osobnosti človeka sa nedá prehliadať aj 

samotný význam hry pri konfrontácii subjektu so sociálnym i fyzikálnym prostredím. 

Hru akéhokoľvek typu vnímala ako podstatný prvok výchovy, pričom podstatné bolo 

vytvorenie sebaakceptácie, ktoré by tvorilo celé jadro našej osobnosti. Hra tiež môže byť 

užitočná pri diferencovaní či regulovaní emócií, pri vhodnom vyrovnávaní napätia 

a preťaženia či uvoľňovaní. Podstatu hier vníma autorka z hľadiska socializácií a ich 

zmysel rozdeľuje podľa úrovní vývoja - k nadväzovaniu kontaktu s dospelými a neskôr 

s vrstovníkmi, až ku koordinácii i súťaženiu.  
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Zážitkové učenie upozorňuje na postoje, spoluprácu v tíme, sebavedomie, vzťahové 

i komunikačné zručnosti, toleranciu, zodpovednosť. Važanský (2001) uvádza, že formy 

pedagogiky zážitku vytvárajú podmienky na priaznivé učenie sa sociálnemu správaniu 

tak, že konflikty môžu byť viditeľné hneď, pochopené i prekonané.  
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2 APLIKÁCIE K TVORBE ONLINE ÚNIKOVEJ HRY  
 
Online aplikácie umožňujú učiteľom využívať nové, inovatívne metódy vo vyučovaní 

a tiež učia žiakov komunikácii i spolupráci. Pri používaní aplikácií si žiaci osvojujú 

technologické zručnosti, učia sa pracovať s počítačom, laptopom, tabletom a mobilným 

telefónom ako nástrojom využívaným vo vyučovacom procese. Koncept klasickej 

vyučovacej hodiny je pozmenený vzhľadom k dobe v ktorej aj učiteľ na základe 

vlastných kompetencií dokáže zaujať žiakov novými aktivitami a inovatívnymi 

metódami, ako sú únikové hry. Pre realizáciu online únikovej hry som využila aplikácie 

ako Flipptity, LearnigApps a Prezentácie Google.  

 

2.1 Flippity  
 
Aplikácia Flippity (www.flippity.net)  je praktický nástroj na vytváranie Tabuliek Google 

a ich premenu na užitočné zdroje, od kariet flash po kvízy a ďalšie. Flippity funguje 

úplne jednoducho a využíva výber Tabuliek Google, ktoré umožňujú učiteľom 

a študentom vytvárať rôzne zaujímavé aktivity. Keďže sú tieto šablóny pripravené na 

použitie, vyžaduje sa iba prispôsobenie úlohy a je pripravená. Vďaka integrácii Google je 

to vynikajúci nástroj pre školy, ktoré používajú G Suite pre vzdelávanie. Používanie je 

nielen ľahké, pokiaľ ide o tvorbu, ale tiež umožňuje ľahké zdieľanie vďaka kompatibilite 

s mnohými zariadeniami. Skutočnosť, že Flippity je zadarmo, je ďalšou atraktívnou 

vlastnosťou.  

 

Aplikácia Flippity slúži na jednoduché vytvorenie úlohy alebo online cvičení pre žiakov, 

ktoré je možné použiť v škole za pomoci dataprojektoru, interaktívnej tabule, tabletov či 

laptopov. Aplikácia Flippity funguje na princípe online platformy, ponúka mnoho 

unikátnych aktivít, ktoré dokáže vo svojej práci použiť každý učiteľ. Prostredníctvom 

zdieľaných odkazov je možné so svojimi žiakmi riešiť úlohy online z domova alebo zo 

školského prostredia. Náročnosť zadávania úloh závisí od vyučujúceho daného 

predmetu. Učiteľ si zvolí z vybraných aktivít tú, ktorá sa mu najviac hodí do vlastného 

konceptu vyučovacej hodiny. Aktivity je možné realizovať prostredníctvom 

individuálnej alebo skupinovej práce. Je tiež možné využívať aplikáciu Flippity aj pri 

skúšaní či opakovaní prebratého učiva. Učiteľ tak pripraví pre žiakov rôzne bádavé 

a logické úlohy, ktoré žiaci častokrát považujú za zaujímavé a poučné.  

http://www.flippity.net/
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Flippity je bezplatný zdroj pre učiteľov, ktorý umožňuje vytváranie kvízov, flash kariet, 

prezentácií, pexeso, vyhľadávanie slov a ďalšie. Aj keď ho učiteľ môže použiť ako 

prezentačný nástroj a pracovné zadanie, je to tiež skvelý spôsob, ako prinútiť študentov, 

aby vytvorili svoje vlastné projekty. Keďže Flippity pracuje s Tabuľkami Google, je ľahké 

ju integrovať a funguje pre výučbu v triede aj na diaľku. Podpora tejto tabuľky tiež 

znamená, že ide o vysoko interaktívnu platformu, ktorá umožňuje hlboké zapojenie 

študentov na úrovni jednotlivca, skupiny alebo triedy.  

Všetky šablóny Flippity sú poskytované zadarmo a jednoducho vyžadujú, aby učiteľ 

alebo študenti vykonali úpravy na prispôsobenie zážitku. Za tým stoja pokyny, ktoré 

uľahčujú proces pre kohokoľvek. Flippity je síce zadarmo, pretože funguje s Tabuľkami 

Google, bude potrebný účet v službe Google. V ideálnom prípade, ak má vaša škola G 

Suite pre vzdelávanie, toto nastavenie už budete mať prihlásené. 

Ďalším krokom je prejsť do Flippity, kde sa budete musieť prihlásiť cez web. Na stránke 

sa stretnete s mnohými možnosťami šablón, od kartičiek a kvízov až po náhodných 

výberov mien. Každá z nich má tri možnosti: Ukážka - “Demo”, Pokyny - “Instructions” 

a Šablóny - “Template”. Ukážka vás prevedie príkladom použitej šablóny, takže by to 

mohla byť kartička so šípkami, ktoré vám umožnia prekliknúť sa a zistiť, ako by sa tieto 

šablóny mohli javiť. V hornej časti sú karty, ktoré pomáhajú zobrazovať informácie 

v rôznych formách.  

Flippity ponúka aj ďalšie spôsoby použitia informácií vrátane bingo, krížoviek, 

manipulatívov, zodpovedajúcich hier a kvízov. Vyberte položku pokyny a dostanete 

podrobného sprievodcu, ako Flippity vytvoriť. Patrí sem vytvorenie kópie šablóny, 

úprava prvej a druhej strany, pomenovanie, potom prechod do priečinkov Súbor, 

Publikovať na webe a publikovať. Získate odkaz Flippity, ktorý je možné použiť na 

zdieľanie. Pridajte si túto stránku do záložiek a podľa potreby ju môžete zdieľať. 

Flippity sa ľahko používa, najmä s podrobným sprievodcom. Vopred pripravené šablóny 

sú už štylizované, znamená to len doplnenie potrebných informácií na vytvorenie toho, 

čo potrebujete. Flippity Randomizer je spôsob, ako kombinovať slová alebo čísla, ktoré 

sú v rôznych farebných stĺpcoch. Môže to byť pekný spôsob, ako vytvoriť náhodnú 

kombináciu slov, ktorá slúži napríklad ako východisko pre tvorivé písanie. Jednou 

z veľmi užitočných funkcií je, že to všetko funguje prostredníctvom webového 
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prehľadávača, takže je ľahké ho zdieľať a ľahko k nemu pristupovať z mnohých 

zariadení. Znamená to však tiež, že technicky ich môžete mať k dispozícii offline. Uložte 

miestnu kópiu Flippity vo väčšine prehľadávačov stlačením kombinácie klávesov 

Control + S. To by malo uložiť všetky potrebné súbory, aby hra alebo čokoľvek iné 

fungovalo na danom zariadení aj po strate internetového pripojenia. 

Flippity je zadarmo na použitie, vrátane všetkých šablón a pokynov. Upozorňujeme, že 

platforma je financovaná z nejakej reklamy. Ochrana osobných údajov je zabezpečená, 

pretože server Flippity neberie žiadne osobné informácie, takže žiadne reklamy nie sú 

prispôsobené používateľovi. To tiež znamená, že sa nemusíte obávať predaja alebo 

použitia dát, pretože Flippity na prvom mieste žiadne nemá (Edwards, 2020). 

2.2 LearningApps  
 
Aplikácia LearningApps (https://learningapps.org/) je všestranný nástroj pre 

študentov, učiteľov a lektorov, ktorí chcú použiť alebo vytvoriť rôzne aktivity na 

precvičenie celej škály jazykových systémov ako sú napríklad: gramatika, slovná zásoba 

a výslovnosť a jazykových schopností ako: čítanie, počúvanie, hovorenie a rozprávanie, 

písanie. 

 

LearningApps sa veľmi ľahko používa pomocou podrobného návodu na domovskej 

stránke, ktorý vysvetľuje všetky funkcie. Svoje vlastné aktivity môžete vytvárať úplne od 

začiatku pomocou jednej z poskytnutých šablón alebo môžete prispôsobiť už vytvorené 

aktivity. Zadajte kľúčové slovo alebo vyberte kategóriu, ktorú chcete preskúmať, a keď 

nájdete aktivitu, ktorá sa vám páči, môžete „vytvoriť podobnú aplikáciu“ s vašimi 

vlastnými nápadmi a potom ju zdieľať so svojimi študentmi. Cvičné úlohy sa dajú 

zvládnuť za pár minút a môžete ich znova použiť tak, že si ich uložíte do svojho účtu - 

vytvorenie účtu je zadarmo, takže nemusíte mať žiadne obavy. 

Jazyková úroveň a zručnosti aktivity LearningApps môžu byť použité pri všetkých 

úrovniach študentov. Môžete vytvoriť napríklad jednoduchú aktivitu pri spájaní slov 

a obrázkov pre študentov na nízkej úrovni alebo môžete navrhnúť zložitejšiu úlohu 

formálneho a neformálneho písania listov pre zdatnejších študentov. Ak hľadáte 

pripravené aktivity, môžete použiť filter od základnej úrovne po ďalšie vzdelávanie. 

Aktivity LearningApps je možné použiť alebo vytvoriť na precvičenie slovnej zásoby, 

https://learningapps.org/
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gramatiky či výslovnosti. Vy a vaši učiaci si môžete tiež vytvárať aktivity na 

precvičovanie počúvania alebo čítania s porozumením či na učenie alebo precvičovanie 

funkčného jazyka pre rozprávanie alebo písanie. 

Existuje celý rad šablón pre aktivity zamerané na jednoduchý jazyk alebo zručnosti. 

K dispozícii sú hry a kvízy, ako napríklad priraďovanie, identifikácia, kategorizácia, 

vyplňovanie medzier, krížovky, vypĺňanie odpovedí, objednávanie, radenie vecí a úlohy 

s výberom z viacerých možností. Pri vytváraní alebo prispôsobovaní aktivít môžete tiež 

nahrávať vlastné alebo autentické texty, obrázky, audio alebo video. K dispozícii je 

funkcia písania textu na vytvorenie zvukového obsahu - užitočná, ak chcete študentom 

poskytnúť modely výslovnosti. Môže byť pridaná spätná väzba a rady, ktoré pomôžu 

študentom získať správne odpovede a pochopiť, prečo sú ich odpovede správne alebo 

nesprávne. 

Úlohy je možné plniť jednotlivo a potom zdieľať, alebo je možné ich vytvárať vo 

dvojiciach alebo skupinách v triede či doma. Niektoré aktivity LearningApps majú tiež 

priestor na komunikáciu medzi sebou, kde môžu žiaci a učitelia pridávať komentáre 

počas hier a existujú aj zložitejšie súťažné úlohy, ktoré môžu študenti hrať v skupinách, 

aby si navzájom konkurovali. Okrem vzájomnej interakcie pri uskutočňovaní aktivít sa 

učiaci tešia aj zo vzájomnej spolupráce pri vytváraní aktivít pre svojich spolužiakov. 

Môžu spolupracovať pri výbere typu úlohy, hľadaní vhodných materiálov a vymýšľaní 

rád a spätnej väzby. 

Vďaka ľahkosti, s akou môžu učitelia a študenti vytvárať aktivity pomocou videa alebo 

textu na konkrétny predmet, je LearningApps skvelou platformou pre vytváranie aktivít, 

ktoré môžu študenti používať na získavanie vedomostí z rôznych vyučovacích 

predmetov. V kategórii „Angličtina ako cudzí jazyk“ existuje podkategória „CLIL“, 

v ktorej sa nachádza množstvo hotových aktivít, ktoré je možné použiť tak, ako sú, alebo 

sú prispôsobené pre konkrétnu skupinu študentov. Napríklad existujú krátke videá na 

rôzne témy, ktoré vie učiteľ využiť pri tvorení hier či úloh v tejto aplikácii. Študenti 

sledujú a dokončujú úlohy pred a počas sledovania, ktoré kontrolujú ich porozumenie 

(Swabey, 2017). 
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2.3 Prezentácie Google 
  
Po založení bezplatného Google účtu budete mať k dispozícii niekoľko softvérových 

nástrojov pre školy. (https://docs.google.com/presentation) Disk Google  nie je iba 

nástroj, ale skôr bezplatné cloudové úložisko. Ďalším dôležitým prvkom sú Dokumenty 

Google. Tento populárny softvér na spracovanie textu, konkrétne služba Dokumenty 

Google, ponúka mnoho profesionálnych funkcií. Ďalšie informácie o službe Dokumenty 

Google nájdete v jednom z výukových programov služby Dokumenty Google, napríklad 

Ako zdieľať dokumenty v službe Dokumenty Google: Všetko, čo potrebujete vedieť. Pre 

učiteľa často podporná pomôcka vo forme presného návodu tak, aby nebol problém pri 

tvorbe dokumentov, prezentácií, tabuliek a iných. O tvorbe tabuliek v službe Google 

môžeme povedať že, tento tabuľkový nástroj má veľa zabudovaných funkcií. Objavte, 

ako ho používať, v našich výučbových programoch, vrátane ako vytvoriť profesionálne 

grafy v tabuľkách Google. Najpoužívanejším nástrojom Google sú prezentácie, ktoré ako 

prezentačný nástroj, umožňujú vytvárať online aj offline prezentácie. Spoločnosť Google 

prvýkrát ponúkla prezentačný program pre Dokumenty Google v roku 2007. Bezplatný 

prezentačný softvér spoločnosti Google sa od roku 2012 nazýva Google Snímky. Zatiaľ 

čo sú základné Prezentácie Google zadarmo, prémiový kancelársky softvér spoločnosti 

Google, G Suite, obsahuje prezentačný nástroj s názvom Prezentácie, ktorý je obdobou 

Prezentácií Google. 

Pretože Prezentácie Google sú cloudové, máte k nim prístup z ktoréhokoľvek počítača 

s pripojením na internet. Stačí sa prihlásiť do svojho účtu Google. Podporuje tiež úpravy 

a spoluprácu v reálnom čase. Každý, kto potrebuje prezentáciu, môže mať prospech 

z používania Prezentácií Google. Patria sem vlastníci malých firiem, študenti 

a pedagógovia, verejní rečníci a ďalšie. Prezentácie Google sú zadarmo, takže sú 

ideálnym nástrojom pre kohokoľvek s obmedzeným rozpočtom. To tiež znamená, že 

nebude zaťažovať váš rozpočet, ak ste učiteľom alebo študentom, ktorý sa snaží vyjsť 

s peniazmi. Prezentácie Google môžete použiť, ak už máte nastavený bezplatný účet 

Google. 

Prezentácie Google sú tiež skvelou voľbou pre každého, kto pravidelne neprezentuje 

a nedokáže zdôvodniť nákup prezentačného softvéru, ale občas potrebuje vytvoriť alebo 

upraviť prezentáciu. Rovnako ako mnoho nástrojov na Disku Google, aj tu je silnou 

https://docs.google.com/presentation
https://business.tutsplus.com/articles/everything-you-need-to-know-about-sharing-in-google-docs--cms-20676
https://business.tutsplus.com/articles/everything-you-need-to-know-about-sharing-in-google-docs--cms-20676
https://business.tutsplus.com/articles/everything-you-need-to-know-about-sharing-in-google-docs--cms-20676
https://business.tutsplus.com/articles/everything-you-need-to-know-about-sharing-in-google-docs--cms-20676
https://business.tutsplus.com/articles/everything-you-need-to-know-about-sharing-in-google-docs--cms-20676
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stránkou Prezentácií Google schopnosť spolupracovať. Prístup k prezentácii môže 

získať ktokoľvek s pripojením na internet bez ohľadu na použitú počítačovú platformu. 

Vďaka tomu je skvelým nástrojom pre mnohé projektové  tímy. 

Prezentácie Google sú v oblasti prezentačného softvéru vážnym kandidátom. Ak si ako 

prezentačný nástroj zvolíte Prezentácie Google, budete mať nasledujúce výhody: 

1. Žiadna alternatíva nákladov - na rozdiel od niektorých cennejších alternatív sú 

Prezentácie Google k dispozícii zadarmo pre každého, kto má účet Google. 

Vyberte si Prezentácie Google a vaša peňaženka vám poďakuje. 

2. Úpravy v reálnom čase -  vďaka Prezentáciám Google je verzia vašej online 

prezentácie vždy najaktuálnejšia. Nemusíte si to pamätať ani uložiť. 

3. Spolupráca. S Prezentáciami Google nie je tímová práca problémom. Zdieľajte 

svoju prezentáciu s kýmkoľvek, kto má prístup na internet, bez ohľadu na to, aký 

typ počítačového systému používa. 

4. Bezpečné zdieľanie - majte pod kontrolou, kto má prístup k vašej prezentácii, 

keď ju zdieľate. V závislosti od úrovne zdieľania, ktorú ste nastavili, môžu 

spoluautori prezerať, komentovať alebo upravovať Prezentácie Google. 

5. História revízií - Prezentácie Google nielenže automaticky ukladajú vašu 

profesionálnu prezentáciu, ale aj sledujú minulé verzie. Vráťte sa na 

predchádzajúcu verziu prezentácie pomocou funkcie história revízií. 

6. Kompatibilita - pomocou Prezentácií Google importujte prezentácie z iných 

prezentačných softvérových nástrojov. Prezentácie Google môžete tiež 

exportovať do iných formátov softvérových nástrojov. 

7. Profesionálne vlastnosti - Prezentácie Google obsahujú profesionálne 

prezentačné funkcie, ako napríklad možnosť formátovať snímky, meniť text, 

importovať obrázky, importovať videá a ďalšie. 

8. Dostupnosť šablón - prezentácie google majú širokú škálu šablón dostupných 

od spoločnosti Google aj od dodávateľov tretích strán, ako sú Envato Elements 

alebo  GraphicRiver. 

9. Publikovanie online - Prezentácie Google vám umožňujú publikovať 

prezentáciu online. Pomocou bezpečného odkazu môžete svoju prezentáciu 

zdieľať alebo vložiť prezentáciu na svoje webové stránky (Spencer, 2019). 
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2.4 Bitmoji 

Aplikácia Bitmoji (https://www.bitmoji.com/account_v2/) predstavuje tvorbu 

vlastného avatara, ktorého je možné využívať v prezentáciách alebo v triede. Každý žiak 

si môže vytvoriť avatara tak, ako uzná za vhodné a učiteľ s avatarmi potom vie pracovať 

na hodine alebo ich posielať online do skupiny, mailu či inej internetovej správy. Pri 

tvorbe avatara žiaci využívajú kreativitu a tvorivosť. Bitmoji nám našťastie umožňuje 

prispôsobiť naše postavy tak, aby sme vytvorili neuveriteľne realistické vyobrazenia, 

o ktorých sa môžeme podeliť so svojimi priateľmi a rodinou - a to bez straty 

príťažlivosti emodži. 

Bitmoji je sekundárna aplikácia pre sociálne médiá, ktorú ľudia používajú na vytváranie 

svojich malých kreslených verzií, ktoré potom používajú na svojich rôznych účtoch na 

sociálnych sieťach. Je to veľmi jednoduchá služba prostredníctvom ktorej si vytvoríte 

avatara a zhromažďujete rôzne komiksy, súbory GIF, výrazy a reakcie, ktoré tohto 

avatara využívajú. Keď potom s niekým komunikujete prostredníctvom chatu alebo       

e-mailu, môžete sa pomocou svojho bitmoji vyjadriť.  

Bitmoji si postupom času obľúbili ľudia, ktorých už unavujú všeobecné emodži dostupné 

v ich aplikáciách a chcú niečo zaujímavejšie a osobnejšie. Spoločnosť poskytuje rôzne 

aktualizácie a témy, ako napríklad špeciálne možnosti pre športové podujatia alebo 

sviatky, medzi ktorými môžete podľa potreby občas prepínať. Inak je súčasťou kúzla 

jednoduché zameranie - to je jediná služba spoločnosti Bitmoji a doplnkov je veľmi málo. 

Aj keď ho v súčasnosti vlastní Snapchat, Bitmoji pôvodne vyvinula spoločnosť Bitstrips 

z kanadského Toronta. Spoločnosť Bitstrips, ktorá bola založená v roku 2007, sa 

zameriavala na vytváranie digitálnych komiksov, ktoré obsahovali personalizované 

avatary, koncept veľmi podobný Bitmoji. Akonáhle sa emodži stali populárnejšími 

a našli si svoje miesto online v rôznych chatovacích aplikáciách, Bitstrips si uvedomil 

potenciál. Spoločnosť vytvorila v roku 2014 samostatnú aplikáciu s názvom Bitmoji, 

ktorá je zameraná na špecializáciu na tieto emodži. Veľké aplikácie si rýchlo všimli 

potenciál práve v Bitmoji. V roku 2016 materská spoločnosť Snapchatu, spoločnosť Snap 

Inc., kúpila Bitstrips, ukončila ju a začala prevádzkovať Bitmoji ako samostatnú divíziu. 

Aj keď spoločnosť Snapchat môže spoločnosť vlastniť, môžete Bitmoji stále používať na 

https://www.bitmoji.com/account_v2/
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rôznych platformách. Sú k dispozícii na Facebooku, Gboard, iMessage a dokonca aj 

v aplikáciách zameraných na prácu, ako je Slack. Bitmoji sú tiež kompatibilné 

s prehliadačom chrome a fungujú tiež s gmailom. Snapchat vyskúša aj niekoľko 

jedinečných použití bitmoji, napríklad bitmoji pre hry. 

Stiahnite si aplikáciu a začnite vyrábať avatara. Ak ste si vytvorili prispôsobeného 

digitálneho avatara pre iné platformy, tento proces bude pre vás známy. Vyberiete 

odtieň pokožky, farbu vlasov, štýl vlasov, čeľuste, bradu, nos, oči, obočie atď. Odtiaľ máte 

veľa možností, ako prispôsobiť svoje nálepky a komiksy Bitmoji. Môžete ich obliecť do 

rôznych outfitov, vložiť do najrôznejších scén, vytvárať nespočetné množstvo nálepiek 

s rôznymi postojmi a výrazmi atď. Potom, keď budete pripravení, vyberte jednu 

a prilepte ju do celej svojej vybranej aplikácie pre sociálne médiá, aby ste konverzácii 

pridali na chuti. 

Konečným cieľom je vytvoriť „klávesnicu“ Bitmoji so všetkými obľúbenými nálepkami 

Bitmoji, aby ste ju mohli rýchlo vyvolať a použiť ich uprostred konverzácie. Bitmoji 

ponúka možnosť povoliť túto klávesnicu v jej nastaveniach. Pamätajte, že ak ste 

s výsledkami nespokojní, môžete sa kedykoľvek vrátiť a zmeniť svoje Bitmoji. Ak chcete 

zdieľať Bitmoji, môžete buď povoliť klávesnicu Bitmoji v rámci vašej vybranej aplikácie 

na odosielanie správ, alebo zdieľať nálepky priamo zo samotnej aplikácie. Ak chcete 

odoslať emodži v aplikácii, jednoducho otvorte aplikáciu Bitmoji, klepnite na štítok, 

ktorý chcete odoslať, a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadovanú aplikáciu na 

odosielanie správ. Zadáte príjemcu na ďalšej obrazovke a je to. Zdieľanie vo vašom 

obľúbenom rozhovore alebo textovej aplikácii vyžaduje, aby ste v nastaveniach povolili 

klávesnicu. Jednorazová aktivácia znamená, že potom môžete odosielať Bitmoji zo 

všetkých svojich komunikačných aplikácií. Bitmoji účtuje malú čiastku zvyčajne okolo 

1 eura za jednotlivé balíky oblečenia, najmä tie, ktoré oslavujú konkrétnych ľudí, tímy, 

sviatky alebo špeciálne udalosti. Okrem toho je však v súčasnosti Bitmoji bezplatné. 

Po nainštalovaní klávesnice Bitmoji vás aplikácia okamžite upozorní na možné riziká. 

Varovania sa vám objavia na obrazovke - budete ich musieť potvrdiť skôr, ako budete 

pokračovať v procese, aby ste sa nemohli odvolávať na neznalosť. Varovné správy 

zahŕňajú správu, ktorá zaisťuje, že ste si dobre vedomý toho, že Bitmoji potrebuje na 



16 
 

nahratie vašich prispôsobených nálepiek živé pripojenie k serveru. Musí tiež zo širokého 

hľadiska monitorovať, čo robíte vo svojich aplikáciách pre sociálne médiá.  

Bitmoji teda nebude môcť čítať nič, čo napíšete fyzicky. Aby mohla klávesnica správne 

fungovať, musí byť k nej jednoducho pripojená. Toto živé pripojenie k vašim údajom by 

mohlo potenciálne ponechať vaše osobné informácie vystavené, čo by mohlo hackerom 

umožniť ukradnúť vaše informácie. V súčasnosti neexistujú žiadne hromadné hackery 

spojené s bitmoji. Podľa svojich zásad ochrany osobných údajov môže spoločnosť 

Bitmoji zhromažďovať ďalšie informácie z aplikácií súvisiacich so službou Snap. Ak 

používate Snapchat alebo jeho sesterské aplikácie, Bitmoji môže sledovať vaše údaje 

o správaní a ukladať ich. Aplikácie ako Snapchat by sa neskôr mohli rozhodnúť predať 

tieto informácie tretím stranám. Samozrejme, existuje veľa aplikácií, ktoré sa tomu 

venujú už roky, takže je určite na vás, či vám vyhovuje vymeniť časť svojho súkromia za 

Bitmoji (Price, 2018). 

2.5 Google Weby 
 
Webové stránky Google (https://sites.google.com/new) sú platformou na vytváranie 

webových stránok od spoločnosti Google. Ak poznáte iné webové platformy, ako sú 

Wordpress alebo Wix, môžete si pod pojmom Weby Google predstaviť niečo podobné, 

ale možno špecializovanejšie pre firmy a webové tímy. Ak už používate iné produkty 

Google a považujete ich za obzvlášť užitočné pre firmu alebo organizáciu, s ktorou 

spolupracujete, môžu byť Weby Google iba ďalším produktom, ktorý môžete pridať do 

svojho digitálneho panela s nástrojmi. Tu je to, čo potrebujete vedieť. Webové stránky 

Google majú formu aplikácie, ktorá je súčasťou služby G Suite spoločnosti Google, čo je 

prémiový balík aplikácií Google, ktoré boli optimalizované na použitie v podnikoch. 

Zahrnuté sú aj ďalšie aplikácie, ktoré pravdepodobne už používate, napríklad Gmail, 

Dokumenty, Disk, Kalendár a ďalšie. 

G Suite ponúka bezplatnú 14-dňovú skúšobnú verziu pre tých, ktorí si ju chcú pozrieť, 

potom im bude účtovaný určitý poplatok mesačne za predplatné Basic s 30 GB úložného 

priestoru. Nezískate iba Webové stránky Google - získate prístup aj ku všetkým ďalším 

nástrojom G Suite od spoločnosti Google. Keď sa budete musieť registrovať na bezplatnú 

skúšobnú verziu, Google vám najskôr položí niekoľko otázok, aby ste sa o sebe a svojej 

https://sites.google.com/new
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firme dozvedeli viac. Webové stránky Google vám umožňujú vytvárať webové stránky 

bez toho, aby ste ich vedeli sami kódovať.  

Spadá do kategórie Spolupráca v službe G Suite, čo znamená, že môžete do procesu 

vytvárania webových stránok zapojiť aj ďalších používateľov Google, čo ich robí tak 

výkonným a tak cenným nástrojom pre tímy. Rovnako ako iné platformy, ako napríklad 

WordPress.com a Tumblr, aj Webové stránky Google majú funkcie na vytváranie webov, 

ktoré uľahčujú a intuitívne navrhujú vaše stránky tak, ako chcete. Môžete tiež pridať 

„pomôcky“, ako sú kalendáre, mapy, tabuľky, prezentácie a ďalšie, aby bola vaša stránka 

funkčnejšia.  

Vyberte si motív a ľubovoľne ho upravte pre profesionálne vyzerajúci web, ktorý vyzerá 

a funguje skvele na všetkých obrazovkách stolových počítačov a mobilných telefónov. Ak 

ešte nemáte účet Google, pred nastavením vášho webu Google sa zobrazí výzva na jeho 

vytvorenie. Keď to urobíte, zobrazí sa výzva na  použitie vlastnej domény, ktorú ste si 

zakúpili od registrátora domén.  

Ak žiadny nemáte, budete mať príležitosť si jeden kúpiť skôr, ako sa posuniete vpred. 

Vzhľadom na nekonečné možnosti, ako si skutočne vytvoriť vlastné weby Google, 

môžete ich použiť prakticky na čokoľvek. Možno zistíte, že vhodnejšie môžu byť iné 

platformy, napríklad Shopify alebo Etsy, ak plánujete založenie online obchodu, ale na 

to, aby ste si sami určili, či je nejaká, musíte použiť webové stránky Google aj tieto 

platformy. Lepšie ako ostatné z hľadiska toho, čo najlepšie vyhovuje vášmu štýlu 

a potrebám. Ak máte veľký tím, s ktorým spolupracujete, môžete zvážiť použitie 

Webových stránok Google na vytvorenie intranetu na komunikačné účely.  

Na Weboch Google je vynikajúce to, že si môžete zvoliť, kto môže a nemôže na váš web 

získať prístup. Či už teda chcete, aby váš web mohli navštevovať externí návštevníci, 

alebo chcete niektorým používateľom udeliť oprávnenie na spoluprácu, môžete to 

jednoducho urobiť pomocou niekoľkých kliknutí pomocou Webov Google (Nations, 

2021).  

 

 

 

 

 

https://www.thoughtco.com/how-to-use-tumblr-4049305
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2.6 Prezi 
 

Prezi (https://prezi.com/) je webový nástroj na vytváranie prezentácií v skratke Prezis. 

Prezi je podobné, ako v prípade iného prezentačného softvéru napríklad Microsoft 

PowerPoint, ale ponúka niekoľko jedinečných funkcií, ktoré z neho robia dobrú 

alternatívu. V posledných rokoch sa stal populárnym v školách a podnikoch. Ak chcete 

vytvoriť prezentáciu, ktorá bude o niečo živšia a pútavejšia, Prezi môže byť pre vás. 

Väčšina typov prezentačného softvéru používa prístup založený na snímkach, pri 

ktorom sa môžete pohybovať tam a späť medzi jednotlivými snímkami, niečo ako 

stránky v knihe.  

Prezi však používa plátno prístup. Namiesto použitia snímok má prezi jedno veľmi veľké 

plátno, na ktorom sa vaša prezentácia pohybuje, zväčšuje a zmenšuje zobrazenie 

rôznych snímok. Tento koncept je oveľa jednoduchšie opísať pomocou vizuálnej 

pomôcky, preto som v úvode k Prezi vložila link pre ukážku Prezi. Stačí zvoliť Spustiť 

Prezi a potom pomocou šípok v dolnej časti prechádzať prezentáciou. Možno by vás 

zaujímalo, v čom sa Prezi líši od iného prezentačného softvéru, ako je PowerPoint alebo 

Keynote . Prezi je napríklad úplne zadarmo .  

Existuje niekoľko upgradov, za ktoré si môžete odomknúť ďalšie funkcie, ale všetko, čo 

potrebujete na vytvorenie a zdieľanie dynamických súborov, je k dispozícii zadarmo. 

Ďalším skvelým dôvodom na používanie Prezi je to, že sa spúšťa výhradne 

prostredníctvom webového prehľadávača, čo znamená, že bude menej problémov 

s kompatibilitou ako v prípade iných programov, ako je napríklad PowerPoint. Vaše 

Prezi budú vždy vyzerať rovnako , bez ohľadu na to, na akom počítači ich pozeráte. Prezi 

pre svoj jedinečný štýl prezentácie dokáže pomocou pohybu a metafory odkomunikovať 

bod, ktorý sa snažíte dosiahnuť.  

Ak chcete, aby vaši žiaci skutočne cítili zmysel pre priestor a vzdialenosť medzi 

miestami, môžete použiť šablónu mapy, ako v prezi nižšie. Alebo možno chcete 

ilustrovať, že v určitej téme alebo hľadisku je toho viac, ako sa zdá. V tomto prípade by 

možno bola efektívnejšia šablóna ľadovca . Pred vytvorením vlastnej skupiny Prezi sa 

musíte ubezpečiť, že máte účet. Prihlásiť sa na jeden je ľahké a pokiaľ vám neprekáža, že 

sú vaše prezentácie prístupné verejnosti, je úplne zadarmo. K dispozícii sú možnosti 

aktualizovania vášho účtu, ktoré vám spolu s rôznymi funkciami umožňujú nastaviť 

Prezis ako súkromný (Christensson, 2005). 

http://www.prezi.com/
https://prezi.com/
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2.7 Keynote 
 

Ak Keynote nepoznáte, potom sa najskôr poďme rýchlo pozrieť na to, čo to je a prečo je 

to taký užitočný nástroj. Keynote je softvér na prezentáciu, vyvinutý spoločnosťou 

Apple. Môžete ho použiť na vytvorenie dobre navrhnutej prezentácie pomocou - Softvér 

Keynote, ktoré obsahuje niekoľko funkcií:  

❖ Jednoduchosť v dizajne, takže prezentáciu môžete vytvoriť jednoduchšie. 

❖ Vďaka výkonným funkciám potrebujete kvalitnú prezentáciu. 

❖ Ľahko použiteľné vizuálne nástroje, ako sú funkcie drag-and-drop.  

❖ Možnosti animácie na pridanie jemných efektov a prechodov v kino kvalite. 

❖ Synchronizácia zariadenia na prechod z Macu na iPhone alebo iPad a naopak. 

❖ Pôsobivé grafy, od stĺpcov, pruhov, koláčov, bodových, bublinových a ďalších. 

❖ Aby ste mali nejaké predstavy o tom, ako sa Keynote používa, uvádzame príklady 

prípadov použitia: 

❖ Potrebujem predstaviť nové publikum svojmu publiku. 

❖ Potrebujem vytvoriť predajný balík, ktorý môžem posielať ľuďom. 

❖ Musím postupovať podľa pokynov pre návrh našej spoločnosti a na vytvorenie 

svojich prehľadov použiť ich šablónu Keynote. 

❖ Hovorím a chcem zobraziť vizuál podporujúci môj príbeh. 

Možností je neúrekom. Pokiaľ sa jedná o prezentáciu a pracujete na zariadení Mac, je 

softvér Keynote často ideálnym nástrojom na dokončenie úlohy. Softvér Keynote je 

dobrou alternatívou k PowerPointu. Ak sa snažíte vybrať si z dvoch prezentačných 

softvérových balíkov, tu je rýchle porovnanie (Childress, 2016). 

2.7.1 Prečo používať Keynote namiesto PowerPointu?  
 
Väčšina z nás, ktorí sme niekedy pracovali so zariadením so systémom Windows, pozná 

program PowerPoint. PowerPoint je známy vytváraním prezentácií a je podporovaný 

v systémoch Windows aj Mac. Keynote má v rukáve niekoľko trikov, ktoré z neho robia 

životaschopnú alternatívu k PowerPointu. Pozoruhodná je jeho jednoduchosť použitia 

a ľahká kompatibilita medzi zariadeniami. Spoločnosť Apple je hrdá na to, že zobrazuje 

iba príslušné nástroje na základe toho, čo ste vybrali v užívateľskom rozhraní. Vďaka 

https://computers.tutsplus.com/articles/the-keynote-advantage--cms-19618
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tomu sa práca v softvéri Keynote cíti intuitívnejšie, ale pre pokročilých používateľov 

obsahuje PowerPoint ďalšie funkcie. 

PowerPoint ponúka pokročilejšie funkcie ako Keynote. Napríklad schopnosť zlúčiť tvary 

v PowerPointe je výkonnejšia, ak chcete prispôsobiť svoje snímky do najmenších 

detailov. Používanie grafov v Keynote je neuveriteľne jednoduché, zatiaľ čo 

v PowerPointe je to zložitejšie, ale s oveľa väčšou flexibilitou. Aby bola elegantná 

prezentácia spustená veľmi rýchlo, je Keynote stále jasným víťazom. Pripravené šablóny 

spoločnosti Apple sú nádherné a zaručujú, že sa môžete sústrediť na obsah a nie na 

dizajn svojich snímok (Childress, 2016). 

2.8 PowerPoint 

PowerPoint je prezentačný program vyvinutý spoločnosťou Microsoft. Je súčasťou 

štandardného balíka Office spolu s programami Microsoft Word a Excel. Tento softvér 

umožňuje používateľom vytvárať čokoľvek od základných prezentácií až po zložité 

prezentácie. 

PowerPoint sa často používa na vytváranie obchodných prezentácií, ale dá sa použiť aj 

na vzdelávacie alebo neformálne účely. Prezentácie pozostávajú zo snímok, ktoré môžu 

obsahovať text, obrázky a ďalšie médiá, napríklad zvukové klipy a filmy. Môžu byť tiež 

pridané zvukové efekty a animované prechody, ktoré dodajú prezentácii ďalšiu 

príťažlivosť. Nadmerné použitie zvukových efektov a prechodov však pravdepodobne 

skôr spôsobí, že vaše publikum bude otravovať, ako upozorňovať.  

Väčšina prezentácií v programe PowerPoint je vytvorená zo šablóny, ktorá obsahuje 

farbu alebo obrázok pozadia, štandardné písmo a výber z niekoľkých rozložení snímok. 

Zmeny v šablóne je možné uložiť na „hlavnú snímku“, v ktorej je uložený hlavný motív 

snímky použitý v prezentácii. Keď sa na hlavnej snímke urobia zmeny, napríklad vyberie 

sa nový obrázok na pozadí, zmeny sa prenesú na všetky ostatné snímky. Takto sa 

zachová jednotný vzhľad všetkých snímok prezentácie. 

Pri prezentácii prezentácie v PowerPointe si moderátor môže zvoliť zmenu snímok 

v prednastavených intervaloch alebo sa môže rozhodnúť, že bude tok riadiť manuálne. 

To je možné vykonať pomocou myši, klávesnice alebo diaľkového ovládača. Priebeh 

https://techterms.com/definition/excel
https://techterms.com/definition/font
https://techterms.com/definition/mouse
https://techterms.com/definition/keyboard
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prezentácie je možné ďalej prispôsobiť úplným načítaním diapozitívov alebo 

jednotlivých odrážok. Napríklad ak má prezentujúci na stránke niekoľko odrážok, po 

kliknutí myšou sa mu môžu zobraziť jednotlivé body. To umožňuje väčšiu interaktivitu 

s publikom a prináša väčšie zameranie na každý bod. 

PowerPointové prezentácie je možné vytvárať a prezerať pomocou aplikácie Microsoft 

PowerPoint. Dajú sa tiež importovať a exportovať pomocou Apple Keynote, 

prezentačného programu spoločnosti Apple pre platformu Macintosh. Pretože väčšina 

ľudí radšej nesleduje prezentácie na prenosnom počítači, prezentácie v PowerPointe sa 

často zobrazujú pomocou projektora. Preto ak pripravujete prezentáciu programu 

PowerPoint pre miestnosť plnú ľudí, uistite sa, že máte správny grafický adaptér 

(Christensson, 2005). 

 

  

https://techterms.com/definition/laptop
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3 POSTUP VYTVORENIA ÚNIKOVEJ HRY 

Pred začatím každej únikovej hry je dôležité zvoliť si tému tak, aby učiteľ presne vedel, 

na aký účel chce danú hru využiť. Učiteľ využíva pri tvorbe hry v aplikácii Prezentácie 

Google svoju kreativitu, tvorivosť, originalitu a mnohé iné. Do únikovej hry môže učiteľ 

vybrať aplikácie alebo online hry, ktoré sú mu blízke alebo má s nimi osobnú skúsenosť. 

Je možné sem aplikovať hry, ktoré obsahujú rébusy, hádanky, súťažné hry, úlohy na 

posilnenie komunikácie či teoretické hry zamerané na opakovanie alebo preberanie 

nového učiva. Čo sa týka postupnosti úloh, záleží od učiteľa, akú zvolí postupnosť. 

Okrem zábavy donúti úniková hra žiakov premýšľať, sústrediť sa, zaťažovať mozog 

a rozvíjať kritické myslenie či spoluprácu. Únikové hry sú pre nás zaujímavé aj 

z pedagogického hľadiska, kedy využívame naplno zážitkové vzdelávanie.  

Žiaci majú možnosť využiť IKT technológie na vyučovaní a tiež sa s nimi naučiť 

pracovať. Čo sa týka samotných únikových hier, využívam ich najmä na hodine 

psychológie. V hre musia žiaci za určitý čas nájsť všetky kľúče, ktoré im umožnia “únik” 

z miestnosti. Podstata hry spočíva v nasledovaní sérií indícií, lúštení hádaniek a riešenia 

zaujímavých úloh. Pri online únikových hrách žiakom neobmedzujem čas, za ktorý majú 

kľúč odomknúť tak, ako pri živých únikových hrách.  

3.1 Tvorba únikovej miestnosti  

Pre vytvorenie únikovej miestnosti učiteľ zvolí vhodný nástroj, môže ísť o Prezentácie 

Google, PowerPoint, Prezi či iné platformy podobného typu. Ja som zvolila Prezentácie 

Google, pretože je dostupný na internete zadarmo v rámci vytvoreného Google disku. Na 

začiatku vytvoríme toľko prezentačných snímkov, koľko potrebujeme. Ja som zvolila dva 

snímky, pri ktorých je prvý úvodný a druhý realizačný.  

Vyberieme si Prezentácie Google a zvolíme dve snímky tak, že klikneme na prvý v žltom 

rámčeku a dáme enter. Snímky si pridávame podľa náročnosti alebo charakteru hry, 

ktorú chceme urobiť. V ľavom hornom rohu si zmeníme názov hry, ja som si zvolila 

názov Psychológia - úniková hra, pretože ju chcem použiť na hodinách psychológie. 
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Obrázok č.1 Tvorba úvodnej snímky únikovej hry 

 

 

 

 

 

 

 

Únikovú hru je potrebné vypublikovať na internete tak, aby sa k nej dostali žiaci, 

prípadne učitelia s ktorými chcete hru realizovať. Nikto sa nemusí báť zneužitia údajov, 

pretože prístup do Google disku alebo Google účtu máte len vy. Hru vypublikujeme 

nasledovne. Klikneme na možnosť súbor a vyberieme možnosť zverejniť na webe.  

Obrázok č.2  Zverejnenie únikovej hry na webe 

 

Pre vytvorenie atmosféry únikovej hry sa môže učiteľ inšpirovať na internete, z kníh 

prípadne vlastného archívu, ak obsahuje pekné tematické a vhodné obrázky. Ja som 

zvolila hľadanie vhodného pozadia na internete tak, že som si vymyslela príbeh 

v ktorom je pozadie tvorené z obývačky a detskej izby. Obrázky som pridala nasledovne. 
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Kliknete na možnosť vložiť, zvolíte obrázok a v ňom už podľa toho, odkiaľ obrázok do 

pozadia volíte. Ja som si vybrala dopredu stiahnutý obrázok a nahrala ho z počítača.  

Obrázok č.3 Vloženie obrázkov do únikovej hry 

 

Veľmi pekným a zaujímavým doplnkom do únikových hier je aj avatar Bitmoji, ktorého 

si učiteľ môže vytvoriť pomocou aplikácie Bitmoji. Táto aplikácia pomôže učiteľovi 

vytvárať rôzne postavičky tak, aby oživil príbeh únikovej hry. Mne osobne sa tieto 

postavičky veľmi páčia a využívam ich pravidelne pri tvorbe únikových hier. Postavičky 

vložíme do hry nasledovne. Ak máme stiahnutú aplikáciu Bitmoji, mala by byť uložená 

v prehliadači v pravom hornom rohu. Ja som si ju tam nastavila pri inštalácii aplikácie. 

Jej ikona je zelený smajlík, ktorý nám po rozbalení ukáže množstvo situácií v ktorých sa 

avatar nachádza. Ja som pre hru potrebovala sediaceho, vhodne umiestniteľného na 

gauč. Na avatara len kliknete a presuniete ho myšou na miesto, ktoré považujete za 

vhodné. Manipulácia s avatarom je veľmi jednoduchá. Môžete ho zväčšovať 

a zmenšovať, prispôsobovať podľa seba.  
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Obrázok č.4 Vloženie avatara do únikovej hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V úvodnej snímke je dobré, ak žiakov vtiahne do deja nejakým krátkym príbehom alebo 

úvodom, ktorý si vymyslíme. Úvodný text vložíme jednoducho. Klikneme na položku 

vložiť, vyberieme tvar, bubliny a zvolíme si, čo sa nám páči. Po odkliknutí sa nám zobrazí 

bublinka a môžeme do nej vložiť text podľa svojho výberu. 

Obrázok č. 5 Vloženie textovej bubliny do únikovej hry 
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Po pridaní bubliny s textom ním môžeme manipulovať podľa toho, čo sa nám páči alebo 

hodí. Pri týchto úlohách je dobré ovládať aspoň trochu základy textového editora v 

prezentačnom programe a orientovať sa v skratkách. Môžeme zmeniť veľkosť a farbu 

písma, farbu textovej bubliny v hornej lište, ktorú som vyznačila červeným obdĺžnikom. 

V únikovej hre je veľmi zaujímavé využitie animácií, ktoré hre dodajú efekt prekvapenia 

tým, že sa zobrazia až po kliknutí. Animácie nastavíme cez možnosť vložiť, animácie a na 

pravej strane obrazovky sa nám otvára informačné okno, v ktorom si animácie 

nastavíme podľa toho, ako ich chceme vložiť do prezentácie. Ja som zvolila : Prílet zľava 

(Po kliknutí).  

Obrázok č. 6 Vloženie textu do bubliny v únikovej hre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovnaký postup zvolíme aj pri druhej snímke, kde si opäť vyberieme pozadie, ktoré sa 

nám hodí, vyberieme si bublinu s textom prípadne avatara. Opäť záleží od učiteľa, koľko 

snímok zvolí pre únikovú hru. Pre mňa sú úplne postačujúce dve snímky. Postupujeme 

presne tak isto, ako pri snímke č.1. 
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Obrázok č.7 Vytvorenie ďalších snímkov únikovej hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č.8 Prispôsobenie druhej snímky v únikovej hre 
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V  nasledujúcich krokoch prejdeme rovno k vloženiu kľúča, ktorý je potrebný na 

vyriešenie únikovej hry. Pre efekt zvolíme transparentný zámok, ktorý v sebe nesie 

skrytý odkaz na internetovú platformu Flippity. (www.flippity.net)   

Ja používam aplikáciu Flippity, ktorá mi pomáha pridať hre efektivitu a dynamiku. 

Po kliknutí na obrázok zámku sa dostaneme k systému zámkov, ktoré je potrebné 

odomknúť, aby sme hru úspešne ukončili. Zámky sa nám zaktivujú až potom, keď 

zvolíme zdieľanie linku stránky, na ktorej sa jednotlivé zámky nachádzajú. Pred každým 

vkladaním do hry sa musíme uistiť, že aplikácie, ktoré chceme použiť sú zdieľané na 

internete.  

 

 

Obrázok č.9 Vloženie obrázku zámku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby bolo odomykanie zámkov aktívne, treba ich nastaviť v aplikácii zámkov, ja 

používam aplikáciu Flippity, kde si vyberiem systém zámkov, ktoré chcem používať. 

Následne v aplikácii zapneme zdieľanie na internete, a skopírujeme link aplikácie do 

internetového prepojenia s online únikovou hrou. Do internetového prehliadača 

napíšeme www.flippity. net a vyberieme aplikáciu, ktorá je pre nás najvhodnejšia, ja som 

http://www.flippity.net/
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zvolila systém odomykania zámkov, kde kliknem na možnosť “template”. Následne nás 

program vyzve, aby sme vytvorili kópiu a po odkliknutí sa nám otvorí tabuľku s názvom  

Flippity scavenger hunt. 

Obrázok č. 10 Práca s aplikáciami Flippity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scavenger hunt znázorňuje možnosť v ľavom dolnom rohu, kde si môžeme napísať 

otázky a odpovede prípadne nápovedy pre žiakov. Postupujeme tak, aby pri otvorení 

každého jedného zámku mali napísanú otázku, ktorú treba rozlúštiť a kľúč, ktorom 

zámok otvoríme. Otázky a kľúče si každý učiteľ zadáva podľa seba tak, aby ich žiaci 

hneď nevyriešili, ale boli nútení hrať hru, pre dosiahnutie kľúča. Postupujeme 

nasledovne, pod modrou lištou (clue) v prvom stĺpci píšeme otázky, ja som pre svoju hru 

zvolila tieto. Otázky:  

1. Smerovanie k určitým hodnotám, ktoré sú stelesnené vo vytúžených cieľoch je ? 

2. Postoj, v ktorom prevláda poznávacia zložka, súhlas alebo nesúhlas na určitú situáciu, 

osobu, predmet si vytvárame na základe poznatkov je ? 

3. S ktorým pojmom sa spája táto definícia ? Čím väčšie skúsenosti a vedomosti má 

človek o objektoch, ktoré vníma, tým presnejší a bohatší je obsah jeho vnemov. 

4. Proces, ktorý nám umožňuje vybaviť si vo vedomí obrazy aj takých predmetov, javov, 

ľudí, dokonca hudby i vône, ktoré momentálne nepôsobia na naše analyzátory. 

5. Sú zvláštnym prípadom fantazijnej činnosti, sen je sprievodným javom spánku, 

spánkové sny sú prejavom neúmyselnej fantázie.  
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Odpovede:  

1. ašpirácia, 

2. presvedčenie, 

3. apercepcia, 

4. predstavivosť, 

5. spánkové sny. 

 

Obrázok č. 11 Vytvorenie zámkov únikovej hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záložka options v ľavom dolnom rohu nám umožňuje do hry napísať úvodný text, 

nápovedu a konečný text. Ďalej je možné zakázať interpunkciu či písanie malých a 

veľkých písmen. Opäť záleží od učiteľa, aký postup pri tvorbe zámkov použije. Ja osobne 

používam len úvodný a konečný text, pretože v hre sú úplne postačujúce.  
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Obrázok č. 12 Nastavenie zámkov únikovej hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po otvorení aplikácie Flippity scavenger hunt template potrebujeme opäť zverejniť link 

na internete, aby po kliknutí naň bolo okno so zámkami otvorené. Klikneme preto na 

položku súbor a zvolíme zverejniť na webe. Link tak bude aktívny po pridaní do 

únikovej hry, ktorý do nej vložíme nasledovne. Najprv ho skopírujeme a podľa obrázku 

č.9 ho pripojíme cez spinku zvýraznenú červeným okienkom v hornej lište 

s prezentáciou. Aktívny link tak bude kompatibilný s hrou a je možné ho skryť do 

zámočku, ktorý si zvolíme pre efekt hry, aby mali žiaci dojem, že hra dodáva hodine 

atmosféru. Okrem zámku je do hry možné vkladať a prepojiť aj linky na videá, no ja som 

ich vo svojej práci a únikovej hre nepoužila. Ak chceme hru prispôsobiť súťaživosti 

medzi žiakmi je možné do nej tiež vložiť časovač, ktorý opätovne dodá hre efekt.  

 

  



32 
 

Obrázok č. 13 Aktivácia zámkov únikovej hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Po vytvorení a zverejnení zámkov v únikovej hre je potrebné využiť aplikáciu, ktorá nám 

ponúkne šablóny pre vytvorenie zábavných a pútavých úloh. V mojej hre som využila 

aplikáciu s názvom LearningApps. (www.learningapps.org)  Do aplikácie je dôležité sa 

prihlásiť, aby ste v rámci vlastného konta mohli manipulovať s predloženými nástrojmi 

podporujúcimi únikovú hru. Pri prihlásení do aplikácie pod svojim menom sa 

orientujete môžete vytvárať úlohy rôzneho typu a záťaže. Aplikácie s ktorými 

potrebujete pracovať nájdete uložené v zložke moje aplikácie viď obrázok č. 14. 

Znázornené šípky tak vyznačujú, čomu všetkému môže venovať učiteľ pozornosť. 

Stránka je dostupná vo viacerých jazykoch a netreba sa ich báť. Pokiaľ niekto neovláda 

angličtinu ako najviac používaný jazyk v online priestore, je táto stránka preložená aj do 

češtiny. V pravom hornom rohu si tak viete nastaviť jazyk, ktorý vám najviac vyhovuje.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.learningapps.org/
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Obrázok č. 14 Vytvorenie užívateľského konta LearningApps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre lepšiu orientáciu v aplikácii Learning Apps, si už vopred vytvorené úlohy v aplikácii 

ukladáme do priečinku, ktorý je možné vytvoriť v možnosti moje aplikácie. Priečinky 

slúžia na prehľadné ukladanie aktivít k únikovým hrám, ktoré ste vytvorili buď pre 

žiakov, kolegov alebo jednotlivé triedy. Učiteľ tak má usporiadané aplikácie podľa témy, 

ku ktorej únikovú hru vytváral. Presun položky do priečinka je veľmi jednoduchý. Stačí 

kliknúť na vyznačenú “zložku”, a zvoliť možnosť presunúť položku. Takto môžete mať 

materiály k jednej únikovej hre v priečinku s jej názvom a pokiaľ potrebujete čokoľvek 

zmeniť, je to možné. Najčastejšie učitelia menia alebo pridávajú otázky, obrázky či videá 

pretože každú hru je možné zmeniť, vylepšiť či doplniť.  

 



34 
 

Obrázok č. 15 Práca s užívateľským kontom LearningApps 

Princíp vytvárania úloh v aplikácii je podobný. Pre učiteľa je dôležité označiť si aplikáciu 

názvom no nie je to povinné. Pri týchto úlohách je dobré, vložiť úvodný text úlohy, ktorý 

sa žiakom zjaví pred spustením konkrétnej hry. Žiaci tak majú presnú inštrukciu, ako 

postupovať pri plnení nasledovnej úlohy.  

 

Obrázok č. 16 Vytvorenie úlohy v aplikácii LearningApps.org 
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Tak isto, ako sme vkladali úvodný text vieme vložiť aj záverečný text, do ktorého 

napíšeme vyhodnotenie a kľúč, ktorým žiaci zámky otvoria. Zvolíme možnosť uložiť 

aplikáciu a hru máme vytvorenú akúkoľvek z ponuky. Po ukončení hry, majú žiaci 

otvorené všetky zámky a hru úspešne ukončili. Následne učiteľ vyhodnotí aktivitu, 

pochváli a žiakov za výbornú prácu. 

 

Obrázok č. 17 Dokončenie úlohy v aplikácii LearningApps  
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ZÁVER  
 

Počas vyučovania odborných i neodborných predmetov som sa nestretla so žiadnou 

negatívnou spätnou väzbou smerovanou k únikovým hrám. Žiaci sú počas vyučovania 

aktívnejší, radi pracujú v skupinách, radi bádajú a objavujú nové riešenia úloh 

a podporujú sa navzájom. Pre realizáciu únikovej hry som sa rozhodla na základe 

zistenia, že žiaci majú problém medzi sebou komunikovať, spolupracovať a aktívne sa 

zapájať do vyučovania a preto je nutné využívať moderné výučbové metódy a vo väčšej 

miere aplikovať zážitkové vzdelávanie. Vo väčšine prípadov sa žiaci stretávajú 

s tradičnými výučbovými metódami, ktoré však v online priestore nie sú dostatočne 

efektívne.  Únikové hry ponúkajú nový moderný pohľad na vyučovanie a žiaci sa tak na 

vyučovacích hodinách zabavia spolu s učiteľom. Výsledkom celkového vzdelávanie je 

žiakov k učeniu skôr motivovať než demotivovať. Prostredníctvom únikových hier je 

možné vizuálne aj akusticky vyučovať predmety, ktoré v súčasnosti u žiakov znižujú 

aktivitu, motiváciu a predovšetkým chuť učiť sa novými modernými metódami. Žiaci 

využívajú radi moderné technológie vo vyučovaní ako je práca v online priestore, 

interaktívna tabuľa, počítače či smartfóny. Prostredníctvom kooperatívnej hry je 

dôležité rozvíjať u žiakov aktivitu, komunikáciu, motiváciu či možnosť presadzovania 

vlastného názoru. Okrem skupinovej práce pri únikovej hre je veľmi dôležité spomenúť 

aj spätnú väzbu. Väčšina učiteľov nemá čas získať spätnú väzbu od svojich žiakov ba 

dokonca ich  niekedy ani nezaujíma, čo si žiaci myslia. V mojom prípade boli nesmierne 

pozitívne ohlasy k únikovej hre od žiakov aj kolegov, ktorí si jednu z hier vyskúšali na 

školskou teambuildingu venovanému učiteľom. Do budúcna odporúčam učiteľom nebáť 

sa skúšať využívať moderné technológie alebo do tvorby zapojiť svojich žiakov. 

Spolupráca medzi učiteľom a žiakom tak rozvíja interakciu a dominantným prvkom 

vyučovacej hodiny tak nie je len samotný učiteľ ale trieda. Únikovým hrám som sa 

začala venovať cez dištančné vzdelávanie, kedy motivácia a chuť učiť sa z domáceho 

prostredia nebola veľmi prínosná pre žiakov a teoretické hodiny boli pre nich častokrát 

náročné a zdĺhavé.  
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