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Aplikace Hot Potatoes
Na internetové adrese http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/index.htm najdete informace
o aplikaci, která umí vytvářet interaktivní cvičení. Má celkem pět částí, z nichž každá vytváří
jiný typ cvičení, který můžeme ve formátu html umístit na webovou stránku, zprovoznit
v počítačové učebně, převést do textové podoby a vytisknout - anebo umožnit studentům
cvičení uložit na disk a doma procvičovat. Cvičení vytvořená programem poskytuje
studentům zpětnou vazbu ve formě sdělení, zda odpověděli správně nebo nakolik procent
je jeho cvičení úspěšné… Tato aplikace je pro pedagogy zdarma.
Jednotlivé části aplikace umí tyto typy cvičení:
1. Aplikace JQuiz vytváří cvičení založené na otázkách. Například úkoly s odpověďmi
typu ano/ne nebo testy s výběrem odpovědí (multiple-choice) z více možností a úkoly
s krátkými odpověďmi na otázky. Tyto cvičení jsou vhodná pro prověřování znalostí
z oblasti gramatiky, slovní zásoby, výslovnosti, řešení libovolné situace apod.
2. V aplikace JMix vytváříme cvičení zaměřené na správnou stavbu vět, na slovosled
a interpunkci. Tady tvoříme zpřeházené věty.
3. V aplikaci JCross vytváříme jednoduché křížovky, které zpestřují výuku. Tento typ
cvičení je vhodný pro procvičování slovní zásoby a pro kontrolu pravopisu. Program
vytvoří grafickou podobu křížovky a učitel si ji sám upravuje.
4. Aplikace JCloze je nástroj pro vytváření doplňovacích cvičení. Tento typ je vhodný
pro procvičování slovní zásoby, čtení nebo pro procvičování gramatiky. Učitel definuje
několik správných odpovědí pro každou chybějící položku. Můžeme tady i vkládat
zvukové nahrávky. Pokud budete chtít vkládat zvukové nahrávky, pak doporučuji
prostudovat informace na internetové adrese http://audacity.sourceforge.net/.
Student při spuštění cvičení text vidí a slyší, takže doplňuje vynechaná slova podle
sluchu.
5. Aplikace JMatch umožňuje vytvářet cvičení přiřazovacího typu. V této aplikaci
přiřazujeme grafické položky z pravého sloupce, který je přeházený, sloupci levému,
jehož pořadí je pevné. Místo obrázku může učitel do pravého sloupce vepsat definice,
synonyma a jiné dovednosti, které chce procvičit.
Aplikaci mohou využívat všichni pedagogové, ale nejvíce radosti ☺ přinese učitelům
vzdělávací oblasti: Jazyk a jazykové komunikace.
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