
 
 

Téma: Google obrázky 

 

Osnova: 

● opakovaní Google map (vyhledání trasy, délka trvání cesty, více cílů cesty a 

jejich prohazování, různé způsoby dopravy, Street View) 

● soutěž 

● Google obrázky - nastavit konkrétní barvu, nastavit obrázek jako pozadí plochy, 

nahrát obrázek z počítače a hledat jemu podobné, zadat URL obrázku a hledat 

podobné 

● zpětná vazba 

● volná zábava 

 

V této lekci jsme opět pracovaly s Googlem - tentokrát jsme se zaměřily na vyhledávání 

obrázků a fotografií.  Protože děti byly nadšené z vyhledávání v mapách a především 

z funkce Street View, věnovaly jsme tomuto tématu i začátek této hodiny. Street View 

děti opět hodně bavilo, ale berou tuto užitečnou funkci spíše jako zábavní věc a většina 

z nich si pravděpodobně neuvědomuje, k čemu opravdu může sloužit, kdy je vhodné 

ji používat a kdy naopak ne (používaly Street View i tehdy, kdy by se jim více hodila 

obyčejná mapa). Soutěž se taktéž nesla v duchu práce s mapami. Děti měly za úkol 

co nejrychleji najít trasu městskou hromadnou dopravou z ulice Staňkova v Brně do 

ZOO a říci, jak je trasa dlouhá a jaký čas cesta zabere. Některé děti byly velmi šikovné 

a rychlé, jiné zase téměř vůbec nevěděly, co mají dělat, i když se minulých lekcí 

účastnily a měly by všechny požadované věci znát. Obrázky si děti zkoušely hledat i 

pomocí rozšířeného vyhledávání, kde si mohly zvolit barvu obrázku, velikost či jeho 

typ. Využily jsme také možnost vyhledávat podobné obrázky prostřednictvím zadání 

URL adresy obrázku či jeho nahráním z počítače. Nejvíce se dětem líbila možnost 

nastavit si vyhledaný obrázek jako tapetu na Plochu do jejich počítače. 

 



Osvědčilo se: 

● systém odměn (“motivační program”) - byla předána další odměna 

● jednoduchá věc = spousta zábavy (nastavení obrázku z Googlu jako pozadí 

Plochy) 

 

Nepovedlo se: 

● děti si neuvědomovaly, k čemu všemu může Street View sloužit a braly to spíš 

jako zábavu 

● některé děti se těší jen na volnou zábavu a zbytek lekce jsou nepozorné 

 

Tip: V jednoduchosti je krása! I zdánlivě banální a obyčejná věc (jako jsou třeba 

Google obrázky) má svoje kouzlo, můžete na ní vysvětlit plno užitečných věcí a 

zároveň zabavit účastníky kurzu. 

 


