
 

Téma: vyhledávání v Googlu 

 

Osnova: 

● přivítání 

● uvedení do tématu 

● vysvětlení postupu vyhledávání 

● vyplňování tabulky 

● soutěž 

● zpětná vazba 

● volný čas 

 

Jelikož se téma vyhledávání v Googlu nepodařilo vysvětlit v minulé hodině, stalo se 

námětem třinácté lekce. Abychom děti uvedly do tématu a vysvětlily jim, o co půjde, 

použily jsme opět přirovnání k věcem, které děti znají. Internet se pro ně v tu chvíli stal 

skladištěm (místností), kde je uloženo plno různých věcí. Pokud v tomto chaosu chtějí 

najít něco konkrétního, musejí použít lupu, tj. vyhledávač. Celou lekci jsme potom 

pojaly formou “učení příběhem”. Děti byly požádány, aby pomohly kamarádce lektorky 

najít nějaké informace (např. v jakém roce byla vyrobena první panenka Barbie, jméno 

prvního muže na Měsíci, kdo složil českou hymnu atd.), které nutně potřebuje pro 

vypracování úkolu do školy. Děti společně s lektorkami vymýšlely postup, jak tyto 

informace najít. V této části lekce byl dětem vysvětlen postup vyhledávání - kam se 

hledaný dotaz píše a v jaké formě. Děti se dozvěděly, že se nemohou vyhledávače 

ptát normální otázkou, protože by jim nemusel rozumět, ale musí vybrat nejdůležitější 

slova z dotazu, aby vyhledávač jednodušeji a rychleji našel odpověď. Tento úsek byl 

pro některé děti téměř neuchopitelný a nedokázaly to pochopit. Přesto jsme je nutily 

nad problémem přemýšlet a řešení jsme jim sdělily až po nějaké době. Další společnou 

aktivitou pak bylo vyplňování tabulky s otázkami (viz. obr č. 20), na které měly děti najít 

odpovědi pomocí vyhledávače Google. Otázky v tabulce se týkaly věcí, které děti 

zajímají (zjišťovaly např. datum a místo narození oblíbené zpěvačky Moniky Bagárové, 



její nejbližší koncert v Brně atd.). Na tuto činnost v závěru hodiny navázala soutěž, ve 

které bylo úkolem dětí najít datum a místo narození zpěváka Rytmuse. Ačkoliv zadaný 

úkol vypadal jednoduše, nebyla to tak úplně pravda. Děti se při vyhledávání musely 

potýkat s několika problémy, například záměnou zpěváka Rytmuse za hudební rytmus 

apod. 

 

 

 
Obr. č. 19 Tabulka k vyplnění 

 

 

 

Osvědčilo se: 

● přirovnání k věcem, které děti znají 

● “učení formou příběhu” 

● vyplňování tabulky 

 

Nepovedlo se:  

● některé děti byly nesoustředěné, nechtělo se jim číst a na konci lekce 

si nepamatovaly, co jsme dělali na začátku 

● na někoho bylo téma lekce moc náročné 

 

Tip: Nechte účastníky kurzu občas více přemýšlet a řešit složitější problémy! Chtějte 

po nich náročné věci, nevyhýbejte se těžkým tématům. Trocha námahy a přemýšlení 

ještě nikdy nikomu neublížila.  

 


