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EFEKTIVNĚJŠÍ, LEPŠÍ, ZÁBAVNĚJŠÍ ON-LINE VÝUKA 

Je to nuda ? Nebo ne? 
Všichni asi tvrdíme, že je vzdělání nuda a mohlo by být lepší. Spousta z nás o tom však jen                   

mluví a nic pro to neudělá. Přiznejme si to - stěžujeme si. Proto jsme se nad řešením výzvy                  
opravdu zamysleli a zjistili, co doopravdy studentům vadí. Nezapomněli jsme ale ani na učitele . 

V našem skromném průzkumu dvou lidí jsme přišli na to, že doma je učení často nuda ,                
testování nemá úroveň a je to v celku docela často k ničemu. Jakmile jsme si toto vyjasnili, měli                  
jsme jasno: Kahoot, ale lepší. 

Neznáte Kahoot? Chyba! No prostě je to asi nejpopulárnější apka na rychlo kvízy a testy.               
Například učitel promítá na plátno otázky a studenti odpovídají na svých mobilech. Kahoot je              
svižný, zábavný  a energický a probudí tak i toho nejlínějšího studenta ze zadní lavice.  

Pro standardní učení nebo testování však Kahoot není nejlepší. Nemá otevřené odpovědi a             
nemůžete si ho moc kustomizovat. 

Lepší Kahoot. 
Z Kahootu tak naše řešení obshuje jen to nejlepší a ostatní nedostatky zdokonaluje až nechává               

Kahoot někde v dáli za sebou.  

A zde je vše co je lepší: 

- Otevřené otázky 
- Lepší možnosti uzavřených otázek 
- Plná  kontrola učitele nad studenty 
- Přizpůsobené pro online  výuku 
- Statistiky  a možnost pozdější 

manuální kontroly 

A zde je vše co zůstává: 

- Svižné  tempo 
- Barevné  animace 
- Skvělá hudba 
- Jednoduchý koncept 
- Zábavnost 

FunTestic také bude umožňovat přímé napojení na Google Classroom či Microsoft Teams ,            
zobrazovat aktivitu studentů a pokud se bude některý podvodník snažit podvádět, poznáme to             
taky a tvrdě potrestáme. 

Dále naše appka bude nabízet více typů otázek, jejich jednoduché nastavení a větší             
kustomizaci pro pokročilé uživatele. Do otázek tak budeš moct přidat například vyhledávání na             
mapě , zobrazit funkci v grafu či napsat nejpřesnější letopočet. K tomu navíc otevřené odpovědi,              
které se sami vyhodnotí podle klíčových slov a všech známých synonym. No není to skvělé? Je . 

Veškeré ikony našeho projektu jsou od společnosti Freepik  ze stránek flaticon.com 
Knihovna pro zacházení s JSON ve Swiftu od Ruoyu Fu, Pinglin Tang, SwiftyJSON 

Knihovna pro zacházení s JSON v C# od newtonsoft.com/json , Json.NET 
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