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Motivace k digitální gramotnosti - LAB 
(Lesson Activity Builder)  
Digitální gramotnost pro základní a střední vzdělávání. 
Mgr. Pavel Knobloch 
 
Zapojení digitálních technologií do vzdělávání žáků je 
velmi efektivní metodou v době, kdy žáci mají 
technologie dostupné kolem sebe a využívají je 
v běžném životě.  

Tvůrce výukových aktivit podněcuje zájem žáků o 
vzdělávání a přináší nové způsoby jejich zapojení do 
výukových aktivit. Kdo by se nechtěl během výuky 
zapojit do takových aktivit jako je Kvíz s monstry 
nebo Zábavná show? 

LABy jsou součástí aplikace SMART Notebook 
aktuálně ve verzi 17. Pro účely školení je lze 
provozovat buď na licencovaném sw nebo ve 
zkušební verzi, popř. skrz cloudové nástroje. 

Ve tvůrci výukových aktivit můžeme aktivity rozlišovat 
podle použití na tyto tři způsoby: 

1. Žáci jsou si schopni u tabule řídit aktivitu sami 
podle zadaných instrukcí (práce ve skupině, 
podporuje soutěživost a rychlé myšlení). 

2. Žáci mohou pracovat na tabuli nebo také současně na svých žákovských zařízeních 
(společná i individuální práce, opakování, paměťové a deduktivní aktivity). 

3. Žáci mohou pracovat individuálně a svým tempem na svých žákovských zařízeních 
(opakování, zpětná vazba, vlastní názor, brainstorming, práce ve skupině, testování s 
hodnocením, motivační aktivity). 

Tématem dílny bude ukázka různých typů LABů, jejich praktické otestování „na vlastní kůži“, 
vysvětlení technického zázemí pro jejich fungování a praktická tvorba těchto LABů. Volitelně 
pak jejich vyzkoušení navzájem mezi účastníky školení. 

Vazba na RVP: Přímá vazba na RVP není, neboť se primárně jedná o dílnu rozšiřující               
kompetence učitelů. Ti poté v rámci své budoucí tvorby budou ovlivňovat vzdělávání žáků.             
Jednotlivé aktivity obsahují učivo z různých předmětů a témat. 
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Určeno učitelům základních a středních škol. 
 
 
Časová dotace:  

● 2–3 hodiny pro učitele – Motivace, výklad a praktická ukázka. 
Pomůcky z fondů IKAP: 

● Nebudou požadovány. 
Vybavení učeben: 

● Interaktivní tabule (minimální řešení: datový projektor) v učebně vyhrazené pro 
seminář pro učitele,  

● WiFi síť (školní správce sítě sdělí údaje pro připojení) 
● Software: SMART Notebook 17 (min. zkušební verze), k vyzkoušení stačí jen 

internetový prohlížeč 
● Přítomní učitelé vlastní počítač nebo chytrý telefon/tablet 
● Lektor si veze vlastní počítač. Prezentované materiály má lektor na přenosném 

médiu (USB flash disk) nebo v cloudu. 
Termíny: 

● Například úterý, nebo středa odpoledne – seminář pro učitele mimo přímou 
vyučovací povinnost.  

Prezentace: Prozatím není vytvořena 
 
Informace organizačního charakteru pro vnitřní potřebu projektu: 
Garant/lektor akce: Mgr. Pavel Knobloch, tel.: 603 830 035 
lektor/náhradník:  
Doprava lektora a pomůcek vlastním autem z Liberce. Zajištění CP. Objem a hmotnost             
pomůcek odpovídá kapacitě osobního automobilu, jejich přepravu zajistí lektor.  


