
 

PŘÍLOHY 

Příloha 1 Vzor dotazníku 

Dotazník 

Didaktické hry ve výuce 

Milí žáci, 

jmenuji se Veronika Pumprlová a studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 

Žádám vás o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, který se týká didaktických her. Prosím 

o pečlivé přečtení všech otázek a také o pravdivé zodpovězení. Získané údaje budou použity 

pro potřeby mé diplomové práce. Děkuji za vyplnění!  

V případě dotazů či jiných připomínek mě můžete kontaktovat zde: 

pumprlova.veronika@seznam.cz 

 

1. Jsem: žena / muž  

 

2. Věk:  

 

3. Třída:  

 

4. Víš, co znamená pojem hra? ano / ne 

 
 

Pokud ano, vyber jednu správnou odpověď:  

a) jakákoliv činnost, kterou provozuji o přestávce  

b) dobrovolná časově ohraničená činnost s pevně stanovenými pravidly 

c) dobrovolná činnost bez žádných pravidel 

d) nucená činnost, během které je důležité jen vyhrát  

 

5. Víš, co znamená pojem hra ve výuce – didaktická hra? ano / ne 

 
 

Pokud ano, vyber jednu správnou odpověď:  

a) aktivita, díky které by se měl motivovat do hodiny hlavně učitel  

b) aktivita zařazená do výuky pouze za účelem zábavy  

c) aktivita zařazená do výuky, při které si žáci lépe zopakují nové učivo či je 

namotivuje k nově probírané látce  

d) aktivita, která slouží pouze k odreagování od výuky  

 

6. Používá některý z tvých učitelů ve výuce didaktické hry? ano / ne  

 
 

Pokud ano, vybavíš si některou z odehraných her? 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………… 
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Pokud ano, ve kterých předmětech nejvíce využíváte didaktické hry (zakroužkuj 

jednu či více možností)? 

a) český jazyk 

b) cizí jazyky – angličtina, němčina, španělština  

c) matematika  

d) fyzika 

e) chemie 

f) přírodopis  

g) zeměpis 

h) dějepis 

i) výchova ke zdraví  

j) občanská výchova  

k) informatika  

l) tělesná výchova 

m) výtvarná výchova 

n) hudební výchova  

o) pracovní činnosti  

 

7. Baví tě hry zařazené do výuky?  

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím  

d) spíše ne 

e) ne  

 

8. Myslíš si, že by se měly didaktické hry ve výuce více objevovat?  

a) ano, častěji 

b) stejně často  

c) méně 

d) ne, vůbec  

 

Pokud ano, vysvětli proč? 

…………………………………………………………………………………… 

 

9. Která z odehraných her v tomto školním roce tě bavila nejvíc? A proč? 

…………………………………………………………………………………… 

 

10. Která z odehraných her tě naopak neoslovila? A proč?  

…………………………………………………………………………………… 

 

11. Jaký měly odehrané hry podle tebe přínos, význam?  

…………………………………………………………………………………… 

 

12. Zopakoval/a sis pomocí těchto her své nové znalosti?  

a) ano  

b) spíše ano  

c) nevím  

d) spíše ne  

e) ne  



 

13. Myslíš si, že ses pomocí těchto her něco naučil/a? ano / ne 

 

Pokud ano, co konkrétně? 

……………………………………………………………………………………. 

14. Chtěl/a by sis některou z odehraných her ještě někdy zahrát? ano / ne  

 

Pokud ano, kterou? 

…………………………………………………………………………………… 

 

Název hry: ……………………… (stejné otázky se opakují u 2 různých her v ročníku) 

15. Líbila se ti tato hra?  

a) ano 

b) spíše ano 

c) nevím 

d) spíše ne 

e) ne  

 

16. Co se ti na této hře líbilo nejvíc? 

……………………………………………………………………………………. 

 

17. Co se ti naopak nelíbilo? 

……………………………………………………………………………………. 

  



 

Příloha 2 Vzor seznamu otázek k rozhovoru  

Seznam otázek k rozhovoru  

Pohlaví:  

Délka pedagogické praxe:  

Vystudovaná aprobace:  

1. Jaký máte názor na využívání didaktických her ve výuce? 

2. Používáte ve svých hodinách didaktické hry? 

3. Jak často didaktické hry do výuky zařazujete? 

4. Proč hry do výuky zařazujete? 

5. Myslíte si, že jsou pro žáky didaktické hry přínosem? 

6. V jaké části hodiny didaktickou hru zařazujete? 

a) motivace (uvedení učiva zajímavou formou pro žáky) 

b) expozice (výklad nového učiva)  

c) fixace (opakování)  

d) diagnostika (zjišťování osvojených poznatků, vědomostí a dovedností)  

e) aplikace (použití poznatků)  

7. Odkud čerpáte náměty k didaktickým hrám (knižní publikace, internetová stránka)? 

8. Vedete si vlastní kartotéku didaktických her? 

9. Pokud ano, kolik Vaše kartotéka obsahuje položek?  

10. Které konkrétní didaktické hry mají u Vašich žáků největší úspěch? 

  



 

Příloha 3 Abeceda 

Abeceda 

Zamysli se a doplň se všem písmenům abecedy pojmy, které se pojí k tématu zdraví.  

A                                                         L  

B                                                         M 

C                                                         N 

D                                                         O 

E                                                          P 

F                                                          R 

G                                                          S 

H                                                          T 

CH                                                       U 

I                                                           V 

J                                                           Z 

K 

 

 



 

Abeceda (řešení) 

Zamysli se a doplň se všem písmenům abecedy pojmy, které se pojí k tématu zdraví.  

Ananas                                               Luštěniny  

Bílkoviny                                           Maso 

Celer                                                   Nemoc 

Domov                                                Ovoce 

Energie                                                Pohyb 

Fitnes                                                   Režim 

Gymnastika                                          Strava 

Hruška                                                  Tělo 

Chůze                                                   Umění 

Infekce                                                  Výživa 

Jídlo                                                       Zinek 

Kondice 

 

(Ševčíková, 2014) 



 

Příloha 4 Popletená křížovka 

Popletená křížovka – první pomoc 

 

1.           

 

 

 

                        

2. 
        

 
            

3. 
         

                                   

4. 
       

5.              

 

 

   

         

6. 
       

                                 

7. 
       

 

8. 

 

9. 

             

             

10.            

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

  



 

  1. Onemocnění projevující se opakovaným výskytem záchvatů. 

  2. Aplikace, pomocí které jednoduše kontaktujeme Zdravotnickou  

      záchrannou službu. 

  3. V místě nehody, kde teče krev, použijeme … 

  4. Součástí resuscitace dětí do 8 let je také umělé … 

  5. Při pomoci u autonehody si při bereme … 

  6. Při poskytnutí první pomoci dejme pozor na vlastní … 

  7. Ozbrojený bezpečnostní sbor kontaktujeme pod číslem 158. 

  8. Technika první pomoci, sloužící k uvolnění dýchacích cest. 

  9. Stav, kdy hladina cukru v krvi je velmi nízká. 

  10. Masáž srdce. 

  



 

Popletená křížovka – první pomoc (řešení) 

 

 

 

1. Onemocnění projevující se opakovaným výskytem záchvatů.  

2. Aplikace, pomocí které jednoduše kontaktujeme Zdravotnickou záchrannou službu.  

3. V místě nehody, kde teče krev, použijeme …. 

4. Součástí resuscitace dětí do 8 let je také umělé …  

5. Při pomoci u autonehody si při bereme …  

6. Při poskytnutí první pomoci nejprve dejme pozor na vlastní …  

7. Ozbrojený bezpečnostní sbor, který kontaktujeme pod číslem 158.  

8. Technika první pomoci, sloužící k uvolnění dýchacích cest dusících se lidí.  

9. Stav, kdy hladina cukru v krvi je velmi nízká.  

10. Masáž srdce.  

  

1. E P I L E P S I E  

 

 

 

                 

2. 
Z Á CH R A N K A 

         3. R U K A V I C E  

                         

4. 
D Ý CH Á N Í  

5. R E F L E X N Í V E S T A 

 

 

   

         

6. 
B E Z P E Č Í 

                         

7. 
P O L I C I E 

 

8. 

 

9. 

H E I M L I CH Ů V CH V A T 

H Y P O G L Y K E M I E  

10. R E S U S C I T A C E 



 

Příloha 5 Znáš první pomoc? 

Znáš první pomoc? 

Bezvědomí, člověk nedýchá 

Bezvědomí, člověk dýchá 

Infarkt, člověk je při vědomí 

Cukrovka 

Epileptický záchvat 

Kolaps 

Krvácení 

Otrava alkoholem, člověk je při vědomí 

  



 

Znáš první pomoc?  

Manuál k poskytování první pomoci pro učitele 

Bezvědomí, člověk nedýchá 

1. Zajistit vlastní bezpečí.  

2. Zjistit, zda postižený reaguje na oslovení, případně na bolestivý podnět.  

3. Zjistit, zda postižený dýchá.  

4. Zavolat RZP.  

5. Zahájit resuscitaci a vydržet do příjezdu RZP.  

Bezvědomí, člověk dýchá 

1. Zajistit vlastní bezpečí.  

2. Zjistit, zda postižený reaguje na oslovení, případně na bolestivý podnět.  

3. Zjistit, zda postižený dýchá. 

4. Zaklonit hlavu a hlídat polohu postiženého do příjezdu RZP. 

5. Zavolat RZP a čekat do příjezdu.  

Infarkt, člověk je při vědomí 

1. Zajistit vlastní bezpečí.  

2. Uvést postiženého do polohy polosedu.  

3. Zavolat RZP.  

4. Nepodávat jídlo ani vodu, v případě, že bere nitroglycerin, podat mu jej,  

5. Čekat do příjezdu RZP.  

Cukrovka 

1. Zajistit vlastní bezpečí.  

2. Podat cukr, ve formě sladké tekutiny, sladkost či hroznový cukr.  

3. Změřit hladinu cukru v krvi.  

Epileptický záchvat 

1. Zajistit vlastní bezpečí. 

2. Zajistit postiženému bezpečné místo, položit na zem, dát pryč okolní předměty.  

3. Nebránit křečím, nedávat nic do pusy.  

4. Vyčkat, až epileptický záchvat pomine.  

5. Případně zavolat RZP. 



 

Kolaps 

1. Zajistit vlastní bezpečí.  

2. Uvést postiženého do polohy na zádech a zvednout nohy nahoru.  

Krvácení 

1. Zajistit vlastní bezpečnost.  

2. Tlak na cévu, poraněné místo obvázat obvazem nebo zatlačit prsty. Dbát na vlastní 

bezpečnost za použití ochranných pomůcek.  

3. Zavolat RZP.  

Otrava alkoholem, člověk je při vědomí  

1. Zajistit vlastní bezpečí.  

2. Sledovat průchodnost dýchacích cest.  

3. Uvést postiženého do polohy na boku, v případě zvracení by se mohl udusit zvratky.  

4. Pokud to jde, donutit postiženého ke zvracení.  

(Ševčíková, 2014) 

  



 

Příloha 6 Oprav písemku! 

Oprav písemku! 

 

Civilizační nemoci 

Tukovka 

Tukovka (diabetes mellitus) je chronické (náhlé) onemocnění, kdy mé tělo 

problémy zpracovávat cukr (glukózu). Organismus buď neprodukuje 

inzulin, nebo ho buňky v lidském těle umí využít. Lidé s tukovkou, tzv. 

diabetici jsou méně náchylní k infekcím a zánětům. Léčba zahrnuje nejen 

úpravu stravy (s nadbytkem cukrů a pravidelností), ale také užívání léků, 

či inzulínu (ten se musí podávat infekčně).  

Srdeční infarkt  

Srdeční infarkt (infarkt myokardu) nastává př ucpání plicní tepny, které 

způsobí odumření části srdce. Dříve postihovala spíše mladší lidi, ale dnes se 

vyskytuje i u třicátníků.  

Mozková mrtvice  

Mozková mrtvice (mrtvička) je obdobou cukrovky. K ucpání tepny ovšem 

nedochází ve věnčitých tepnách, ale v mozku. Zde dojde k odumření té části 

mozku, kde nebyla ucpána tepna.  

Ateroskleróza  

Ateroskleróza (kostnatění tepen) je onemocnění, při kterém dochází 

k roztahování cév. Céva je roztažená zevnitř především tukovými látkami.  

 

Počet chyb: …………………    Známka:……………………  



 

Oprav písemku! (řešení) 

 

Civilizační nemoci 

Cukrovka 

Cukrovka (diabetes mellitus) je chronické (vleklé) onemocnění, kdy mé tělo 

problémy zpracovávat cukr (glukózu). Organismus buď neprodukuje 

inzulin, nebo ho buňky v lidském těle neumí využít. Lidé s cukrovkou, tzv. 

diabetici jsou více náchylní k infekcím a zánětům. Léčba zahrnuje nejen 

úpravu stravy (s omezením cukrů a pravidelností), ale také užívání léků, či 

inzulínu (ten se musí podávat infekčně).  

Srdeční infarkt  

Srdeční infarkt (infarkt myokardu) nastává př ucpání věnčité tepny, které 

způsobí odumření části srdce. Dříve postihovala spíše starší lidi, ale dnes se 

vyskytuje i u třicátníků.  

Mozková mrtvice  

Mozková mrtvice (mrtvička) je obdobou infarktu. K ucpání tepny ovšem 

nedochází ve věnčitých tepnách, ale v mozku. Zde dojde k odumření té části 

mozku, kde byla ucpána tepna.  

Ateroskleróza  

Ateroskleróza (kornatění tepen) je onemocnění, při kterém dochází 

k ucpávání cév. Céva je ucpaná zevnitř především tukovými látkami.  

 

Počet chyb: …………………    Známka:…………………… 

 

(Ševčíková, 2014) 



 

Příloha 7 Trimino 

Trimino – Zdraví a nemoc 

 

 

 



 

Trimino – Infekční a civilizační nemoci  

 

(Matthies, 2013)  



 

Příloha 8 Babylonská věž 

Babylonská věž 

 

Usměj se na mě! 

Zamrač se na mě! 

Zamrač se a řekni, že nic nevím! 

Poslouchej všechno, co řeknu! 

Opakuj všechno po mně! 

Mluv stále o něčem jiném! 

Neposlouchej, co říkám! 

Mluv na mě, jako na malé dítě! 

 

(Šišková, 2008)  



 

Příloha 9 Lovci lidí 

Lovci lidí 

Najdi mezi spolužáky někoho, kdo splňuje následující předpoklady.  

1. Má narozeniny ve stejný  

    měsíc jako ty: 

2. Přečetl zajímavou knihu: 3. Vstává o víkendu před  

    osmou hodinou ranní: 

   

který měsíc se jedná? Kterou? V kolik hodin? 

   

4. Umí hrát na hudební  

    nástroj: 

5. Rád sportuje: 6. Má stejnou barvu očí  

    jako ty: 

   

Na který? Kterým sportem se zabývá? Jakou? 

   

7. Je stejně vysoký jako ty: 8. Má doma nějakého  

    mazlíčka: 

9. Sbírá nějaké předměty: 

   

Kolik měří? Které a jak se jmenuje? Které?  

   

 

Napiš, co nového a zajímavého ses o svých spolužácích dozvěděl:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

Jakých vlastností si nejvíce ceníš na svém kamarádovi a proč? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

(Marádová, 2004, str. 30) 

 


