
2. Jak mohu začít?
Nejdříve navštivte quizlet.com a

Sign up for free
Tip: Přihlašte se přes           pokud máte

Google Apps pro Edu či Gmail.

Dále se přihlašte do své třídy zadaním  
tohoto odkazu na řádek URL:
Odkaz na třídu najdete uvnitř lekce.
Potom klikněte na tlačítko Join Class . 
Právě jste se přihlásili do třídy!

Začínáme

Zdarma se 
registrujte

1.  Co je Quizlet?

Quizlet je sada výkonných 
nástrojů, které vám napomohou 
učit se účinněji a efektivněji- 
studium vám půjde snáze a s 
menší námahou. Studijní aktivity 
se střídají, učit se můžete 
vlastním tempem a stylem, který 
vám nejvíc vyhovuje.



Getting started

   4.  Jak si mohu zvolit jazyk?

Vespod většiny stránek najdete v rozbalovací 
nabídce jazyků, který jsme pro vás vybrali.  
Kliknutím na nabídku jednoduše zvolíte 
jazyk, který upřednostňujete. Při vaší příští 
návštěvě stránky vás přivítá zvolený jazyk!

3. Které jazyky Quizlet podporuje?

Angličtinu, němčinu, španělštinu, čínštinu, 
japonštinu, korejštinu, portugalštinu, 
francouzštinu, indonéštinu, italštinu, polštinu, 
holandštinu, vietnamštinu, turečtinu



Jaké další aktivity Quizlet nabízí?

Studijní materiál můžete procvičovat při různých aktivitách, za pomoci 
kartiček, při cvičných testech či hrách na čas, a to jak při vyučování či 
mimo školu:

Sign up for free

Activities



Learning activities

Studijní aktivity

Podle toho, co vám vyhovuje, si vyberete různé studijní aktivity a budete se učit svým 
vlastním tempem.

Měřené hry s 
výsledky skupiny

Nezávislá studijní činnost
Cvičné testyAdaptivní studijní plán



Selecting Options

Poté, co jste si vybrali svůj oblíbený studijní režim, zvolte si Možnosti (Options) pro 
uzpůsobení vaší učební aktivity. 



Práce se sadou kartiček
STUDY
Flascards – procvičení pojmů, žák obrací kartičky a učí se. Možnost nastavení různých režimů zobrazení, 
editace, označení hvězdičkou
Learn – procvičení s okamžitou zpětnou vazbou
Speller – žáci zapisují pojem na základě poslechu (přístupné jen pro některé jazyky). Opět okamžitá 
zpětná vazba
Test – umožňuje práci s testem na základě vytvořené sady. Po odeslání odpovědí se uskuteční 
vyhodnocení s přehledem chyb. Test je možné vytisknout (Print)
PLAY
Scatter – přiřazení dvojic (pexeso). V on-line aplikace přetažením, v mobilní aplikací po sobě jdoucím 
dotykem na příslušnou dvojici
Space Race – úkolem žáků je do dolní části napsat správnou odpověď k obrázku (pojmu), který se 
pohybuje, rozhoduje rychlost a správnost
Live – hra skupin ve třídě, přihlášení pomocí kódu, pro 6 a více studentů



Selecting Options

Interní možnosti

Otevřením této nabídky máte 
možnost zapnout či vypnout 
zvuk, vybrat si výchozí jazyk  
či si zvolit  ke studiu pouze 
termíny, které jste si 
označili hvězdičkou. 



Learning mode

  Učební styl

  Učební styl vytváří  studijní plán 
uzpůsobený osobním potřebám.

  Learn vás prozkouší za pomoci různých 
druhů otázek. Jakmile začnete dělat pokroky 
a vaše odpovědi budou čím dál správnější, 
Learn vás povede od otázek snazších 
(správně/nesprávně, test s výběrem 
možností) k těm těžším (psaným). 

● Pro uzpůsobení svých činnosti v Learn, 
otevřete nabídku Options. Zde si rovněž 
můžete vybrat vámi preferovaný typ 
otázek.  

 



Study reminders

Learn vás vybídne k zadání termínu, aby se Quizlet mohl 
připomínat, a tak vám pomáhal zvládnout veškerou 
učební látku.

Neradi se učíte pod tlakem? Klikněte na Not now a můžete 
se začít učit svým vlastním tempem.  



Engaging study activities

Učebním aktivitám se můžete věnovat ve škole či mimo školu, společně nebo 
individuálně. Mobilní aplikace Quizlet jsou zdarma a umožní vám studium kdykoliv a 
kdekoliv — a to dokonce i offline.


