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Quizlet
Úvodem
Quizlet je velice užitečná www-stránka při učení nejen jazyků. Funguje na principu
překladové metody – jeden pojem se rovná druhému pojmu. Výhoda je, že to nemusí nutně
být slovíčka dvou různých jazyků (např. auto – car), ale může se také jednat o kombinaci
slovíčka a obrázku (např. auto – obrázek auta) či slovíčka a jeho definice (auto – dvoustopé
osobní nebo nákladní silniční motorové vozidlo). Program pak nabízí různé možnosti
procvičování jednotlivých sad slovíček včetně testu a her.
Program si přitom pamatuje, které úlohy uživatel již jednou vyřešil správně a u kterých
naopak chyboval. Během dalšího procvičování víckrát opakuje ty, u kterých uživatel zatím
neuspěl a „donutí“ ho tak odpovědět správně.
Quizlet je zcela bezplatný jak pro žáky, tak i pro učitele. Existuje také placená verze pro
učitele, která nabízí určité výhody, není však nutné si ji pořídit.
Bohužel neexistuje česká verze Quizletu, uživatelé tak musí pracovat s anglickou,
německou, španělskou či jinou mutací. I proto píšu tento návod.
Do Quizletu se musíte přihlásit. Jelikož si program pamatuje aktivitu a pokrok každého
uživatele a chová se podle nich, je nutné, aby každý žák měl své vlastní přihlašovací jméno
a heslo. Nicméně doporučuji, aby uživatelské profily včetně přihlašovacího jména a hesla
založil učitel. Ušetří tím čas na úvodní hodině, kdy se žáci s Quizletem seznamují, a zabrání
se průtahům na dalších hodinách, kdy žáci zapomenou jimi vybrané přihlašovací jméno či
heslo. Navíc učitel má vždy přehled o tom, kdo se skrývá za kterým přihlašovacím jménem.

Dostupné z portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci
státních příslušníků třetích zemí.
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Zakládání uživatelského profilu
Nejdříve si učitel vytvoří uživatelský profil.
Na adrese www.quizlet.com klikněte na „I’m a teacher“.

V dalším okně zvolte „Sign up for free“.
Otevře se následující okénko.
Nedoporučuji možnosti propojení s googlem či
facebookem, ledaže používáte ve Vaší škole přímo
google jako např. školní mail.
Zadejte si tedy datum narození,
přihlašovací jméno,
e-mail
a heslo.
První ze dvou čtverečků je volitelný (jestli chcete
dostávat novinky z Quizletu na svůj e-mail), druhý
povinný (přijímáte uživatelské podmínky a podmínky
nakládání s osobními údaji).
Poté klikněte na Sign up.
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Až budete mít vytvořený profil, vytvoříte profil pro každého žáka, nyní neklikejte nejdřív na
„I’m a teacher“, ale rovnou zvolte „Sign up“ vpravo nahoře na úvodní stránce. Používejte pro
všechny žáky své vlastní datum narození (když tam zadáte datum narození nezletilého
žáka, bude to v dalších krocích chtít ještě e-mail rodičů, aby potvrdili, že žák smí užívat
Quizlet) a vždy zadávejte svůj vlastní e-mail, nikoliv žáka. Na tento e-mail budete dostávat
veškeré informace, pokud například zapomenete heslo či chcete žáka do některé třídy na
Quizletu. Je lepší, aby tato upozornění dostával učitel, protože on spravuje daný uživatelský
účet.
Přihlašovací jména a hesla žáků volte nejlépe standardizovaně, např.: MatNov8B (pro
Matěje Nováka v 8.B) a LenPro8B (pro Lenku Procházkovou v 8.B), heslo klidně pro
všechny stejné, např. ucimeseslovicka. Případně můžete i zvolit anonymnější přihlašovací
jména, např. 8Bzak1, 8Bzak2 atd. Nicméně pak nebudou žáci mezi sebou vědět, kdo je kdo
(hraje to roli například u her, kdy se tvoří žebříček nejlepších hráčů), a pokud si zaplatíte
učitelskou verzi, můžete kontrolovat pokrok jednotlivých žáků, ale nebylo by tak jednoduché
je identifikovat.
Své vlastní přihlašovací jméno volte tak, aby Vás žáci poznali (např. MgrLucieSvobodova)
a heslo volte jiné než u žáků (např. naucimjeto1234).

Přihlášení se
Na úvodní stránce www.quizlet.com zvolte Log in:
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V dalším okně si zadáte své přihlašovací údaje.

Přihlašovací jméno (např. MgrLucieSvobodova)
Heslo (např. naucimjeto1234)

Klikněte na „Log In“ (Přihlásit se).

Zakládání třídy
Nyní si můžete vytvořit třídu, do které budete řadit své žáky. Dáváte
jim tak na výběr určité sady slovíček a v případě, že si zaplatíte
učitelskou verzi, budete mít přehled o jejich pokroku.

V levém sloupci s nabídkou najdete pod nadpisem „Classes“ (třídy)
také možnost „Create a class“ – klikněte na tuto možnost.

Otevře se toto okno.
Zadáte název třídy, např. ČDJ ZŠ Sluníčko.
Zde můžete zadat bližší informace, ale nemusíte.
Případně zvolte možnost, že žáci této třídy budou
oprávnění přidávat do třídy nové sady slovíček a nové
žáky (Allow students …), to však nedoporučuji.
Zadejte název školy – zde si můžete vybrat i z již
existujících možností, je možné, že Vaše škola tu bude
uvedená.
Klikněte „Create class“ (vytvořit třídu).
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Vytváření nových sad slovíček
Po přihlášení vyberte v horní liště „Create“.

Otevře se Vám následující stránka:

Zde zadávejte název sady (např. Zvířata),
případně bližší popis sady,
sem můžete přitáhnout z jiného okna obrázek,
anebo ho přidat z úložiště Vašeho počítače
pomocí volby „choose an image“ (vybrat
obrázek).
V následující části jsou vidět nastavení sady slovíček – kdo ji může vidět a tím vyhledat na
Quizletu (Visible to everyone) a kdo v ní může provádět změny (Only editable by me).
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Přednastavené je, že všichni uživatelé mohou vidět a vyhledávat sadu (Visible to everyone)
a že jen Vy jakožto tvůrce sady v ní můžete provádět změny (Only editable by me). Chceteli tato nastavení změnit, klikněte na „Change“ (změnit).
Objeví se Vám následující okno:
Pomocí rozbalovací nabídky „Visible to“ (kdo
může vidět a vyhledávat sadu) můžete vybrat:
„Everyone“ – všichni uživatelé Quizletu;
„Certain classes“ – jen Vámi určené třídy;
„Users with a password“ – jen uživatelé
s heslem,

které

zde

nastavíte;

„Just me“ – jen Vy jakožto tvůrce sady.
Poslední tři možnosti (jen určité třídy, jen uživatelé s heslem a jen Vy) nabízí také druhá
rozbalovací nabídka „Editable by“ (kdo může v sadě provádět změny).
Doporučuji, aby sada byla viditelná buď pro všechny uživatele Quizletu, anebo pro Vámi
určené třídy a aby v ní nikdo kromě Vás nemohl provádět změny. Nastavení uložíte pomocí
tlačítka „Save“ (uložit).
Nyní budete ve spodní části stránky zadávat jednotlivá slovíčka.
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Na levé straně zadáváte slovíčko v jednom jazyce (kočka), na pravé v druhém jazyce (cat).
Případně můžete i přidat obrázek (kliknutím na políčko „IMAGE“). Zde si můžete vybrat
z nabídky Quizletu, po zakoupení učitelské verze (Quizlet Teacher) si také můžete nahrát
vlastní obrázek.
Quizlet umí automaticky přečíst slova v některých jazycích (např. v angličtině velmi dobře,
v němčině ne vždy dokonale, ale přece jen), nepatří mezi ně však čeština. Zvuk můžete tedy
namluvit Vy sami pomocí mikrofonu zabudovaného ve Vašem počítači, tato možnost však
existuje pouze po zakoupení učitelské verze (Quizlet Teacher).
Pokud nechcete používat zprostředkovací jazyk, můžete místo překladu mezi dvěma
slovíčky také zvolit možnost „překladu“ mezi slovem a obrázkem. Za tímto účelem stačí
vynechat druhé slovíčko v pravém políčku a pouze přiřadit obrázek.
Pokud chcete, můžete namísto druhého slovíčka také zadat vysvětlení prvního, např.
„čtyřnohý savec přezdívaný nejlepší přítel člověka“.
Po vyplnění minimálního počtu dvou slovíček a jejich protějšků (slovíčko, obrázek,
vysvětlení) klikněte vždy pod poslední dvojicí na „+ ADD CARD“ a přidejte tak další dvojici.
Až budete mít zadaná všechna Vámi žádaná slovíčka, vraťte se nahoru na začátek stránky
a klikněte „Create“ (vytvořit):
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Sadu slovíček nyní najdete na své úvodní stránce Quizletu i v rámci nabídky vlevo ve složce
„Sets“ (sady).

Přiřazování sad ke třídám
V nabídce v levém sloupci na úvodní stránce, která se Vám objeví po přihlášení, zvolte třídu
a klikněte na ni:
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Nyní si zvolte malé plus vlevo nad názvem třídy.

V dalším okně zvolte plus u těch sad, které chcete zpřístupnit dané třídě.

Zařazování žáků do tříd
Pomocí druhé ikonky vlevo nad názvem třídy můžete do třídy zařadit žáky.

Otevře se následující okno, ve kterém budete
zadávat přihlašovací jména žáků, mezi nimi
stačí zadat mezeru.

Po

zadání

všech

jmen

klikněte

„Send

Invitations“ (poslat pozvánky).
Nyní Vám (jelikož jste u žáků uvedli svůj vlastní školní e-mail) přijde zpráva s tím, že Vás
někdo chce přidat do třídy spolu s odkazem na danou třídu. Klikněte na tento odkaz a nyní
žáci po přihlášení uvidí třídu na své úvodní stránce v levém sloupci.
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Procvičování slovíček
Po přihlášení se žáci dostanou na následující úvodní stránku, kde si v levém sloupci mohou
zvolit třídu:

Zde se jim pak objeví sady
slovíček, která patří do dané
třídy.

Zvolí si sadu slovíček (např. „Květiny“) a dostanou se na následující stránku:

Vlevo si žáci volí, jak chtějí
danou

sadu

slovíček

procvičovat.
Flashcards, Learn, Write.
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Odpověď lze kromě políčka „Answer“ (odpovědět) také zadávat pomocí klávesy ENTER,
stejně tak se posunout dál na další cvičení. Pokud se chce žák dostat zpět na výběr cvičení,
zvolí „Back“ (zpět).
Funkci „Spell“ (hláskuj) funguje pouze v případě, že procvičujete jazyk, který Quizlet umí
přečíst (např. angličtinu), anebo jste si v rámci placené učitelské verze nahráli zvuk i
k českým slovíčkům.
Během procvičování slovíček si Quizlet pamatuje a dělá statistiky, na které úlohy žák
odpověděl, které odpověděl správně a které špatně. Ty, které byly zodpovězené špatně,
bude program opakovaně nabízet, aby se je žák naučil.

Testy
Velice užitečnou funkcí jsou testy, které si žák
může vyplnit a následně učiteli nahlásit/ukázat na
obrazovce skóre.
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Hry

Mezi žáky jsou oblíbené hry, u kterých si program
vytvoří „žebříčky“ nejlepších hráčů, takže mohou mezi
sebou nepřímo soutěžit.

Odhlašování
Na konci hodiny by se žáci vždy měli odhlásit, aby nedošlo k tomu, že další uživatel bude
procvičovat slovíčka na jejich místě. Uživatel klikne na své přihlašovací jméno vpravo
nahoře a v rozbalovací nabídce zvolí „Log out“ (odhlásit se).

Mobilní aplikace
Quizlet lze také stáhnout jako mobilní aplikaci a aplikaci na tablet. Aplikace však neobsahuje
všechny funkce (např. tam nejsou hry).

Quizlet Teacher – učitelská verze
Učitelská verze je placená (cca. 1000 Kč za rok) a nabízí hlavně lepší přehled o tom, čemu
se žáci učí, co už umí, kde chybují. Navíc můžete s touto verzí používat vlastní obrázky a
nahrávat zvuk ke slovíčkům.
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