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QR KÓD

• Co to je?

• Dvojrozměrný čárový kód

• QR kód se sejme kamerou nebo 
fotoaparátem a software dekóduje 
textovou informaci

https://cdn.sos.sk/novinky/obr/obr1131_uvod.jpg


Máte ve svém 
mobilním 
zařízení čtečku 
QR kódů?

• https://play.google.com/store/search?q=%C4%
8Dte%C4%8Dka%20qr%20k%C3%B3d%C5%AF
&c=apps

• https://play.google.com/store/apps/details?id=
com.teacapps.barcodescanner

https://play.google.com/store/search?q=%C4%8Dte%C4%8Dka%20qr%20k%C3%B3d%C5%AF&c=apps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teacapps.barcodescanner


Vyzkoušíme si to



Povedené aktivity do hodin

HRA MILIONÁŘ



Hra pro jednoho nebo 
více hráčů
Desetinná čísla

Více na 

https://learningapps.org/



Hra - rozklad čísla na 
prvočísla
Více na:

http://matematika.hrou.cz



Jak vytvořit QR kód

• Stačí nám libovolný QR generátor
• https://www.qrgenerator.cz/

• https://www.qikni.cz/generovani-qr-kodu.html

• https://www.qr-generator-kodu.cz/

https://www.qrgenerator.cz/
https://www.qikni.cz/generovani-qr-kodu.html
https://www.qr-generator-kodu.cz/


AKTIVITA JEDNA – FOTBALOVÁ 11

• Připravte si: soubor „Fotbal žák“

• Časová dotace: 120 minut

• Pomůcky: chytrý telefon, pracovní list „fotbal žák“

• Popis: skupinová aktivita – žáci pomocí QR kódů řeší jednotlivé úlohy, aby 
pomohli vyřešit záhadu obsazení fotbalového týmu

• Řešení: soubor „detektiv očko učitel“





AKTIVITA DVA – HOKEJOVÝ TÝM 

• Připravte si: soubor „hokej žák 1“, „hokej žák 2“ „soupiska hráčů“

• Časová dotace: 90 minut

• Pomůcky: chytrý telefon, pracovní listy

• Popis: skupinová aktivita – žáci pomocí QR kódů řeší jednotlivé úlohy, aby pomohli vyřešit záhadu obsazení hokejového týmu. 

• Příprava aktivity – vytisknete a nastříhejte QR kódy ze souboru „hokej žák 1“ a různě rozmístěte po učebně. Rozdejte žákům 
pracovní list „ hokej žák 2“ a nechte žáky pracovat ve skupinkách.

• Podrobný popis: Ve třídě jsou rozmístěné QR kódy. S možnými výsledky daných úloh. Žáci po vyřešení první úlohy získají výsledek,
hodnotu výsledku hledají mezi QR kódy, správný výsledek je odkáže na další úlohu a postup. Vyřešením každého úkolu získají šifru –
číslo, které udává číslo dresu hráčů z A – týmu HC Komety Brno. V tabulce hráčů „soupiska hráčů“ vymění číslo za jméno hráče. 
Pracovní list obsahuje šest úloh, díky jejich vyřešení žáci zjistí sestavu hokejového týmu. 

• Řešení: soubor „ hokej učitel“





AKTIVITA TŘI - TENIS

• Připravte si: soubor „tenis hotovo“

• Časová dotace: 60 minut

• Pomůcky: chytrý telefon, pracovní list „tenis hotovo“

• Popis: aktivita sloužící k samostatné práci, možno využít jako materiál pro 
samostudium, „suplovanou hodinu“ apod. 

• Řešení: řešení jednotlivých úloh naleznete pod QR kódy  - žáci si mohou 
kontrolovat sami.




