
Kahoot je kvízová aplikace, která slouží k tvorbě výukových materiálů formou otázek
s možností výběru. Funguje na operačních systémech Android, iOS a Windows
(přes webový prohlížeč, takže není nutná instalace).

V databázi nalezneme velké množství připravených kvízů od lidí a učitelů z celého světa.
Po registraci můžeme vytvářet své vlastní. V neplacené verzi máme na výběr ze dvou
způsobů položení otázek. První možností je výběr ze čtyř odpovědí a minimálně jedna
správná. Druhou možností je pravda nebo lež. Je zde možnost přidat obrázky jako otázky
i odpovědi. V rozšířených verzích je možností více.



Kvíz se dá spustit ve dvou režimech. Classic, kdy žák má své zařízení a odpovídá sám
a Team, kde jsou žáci rozdělení do týmů a tým má jedno zařízení. Otázky můžeme číst,
pouštět na interaktivní tabuli, nebo na počítači. Otázkou a odpověďmi mohou být i obrázky,
či zvuky. Dále pak jdou připravit kurzy pro distanční vzdělávání.

Žáci se do kvízů přihlašují pomocí kódu (PINu). Následně si zvolí jméno, kterým bude v
kvízu zapsán. Pokud kurz probíhá živě (na tabuli), tak po přihlášení všech žáků učitel spustí
kvíz. Žáci pak vidí na svém zařízení odpovědi podle barev a otázky jsou na tabuli (obrázky,
zvuky, text…), nebo je učitel může předčítat. Toto nastavení lze upravit. Každá otázka má
časový limit, který můžeme nastavit. Pokud se kurz pošle při distanční výuce rodičům na
počítač a neprobíhá živě, tak jsou otázky i odpovědi přímo ve webovém prohlížeči na
počítači.



Návod na přihlášení/registraci a tvorbu
v aplikaci
Při zadání názvu aplikace do vyhledávače se nám zobrazí dva odkazy (viz. obrázek).
https://kahoot.it – slouží pro připojování hráčů vyplňujících kvíz. Otevře se stránka, kde je
potřeba zadat PIN kvízu (lze i v aplikaci pro Android/iOS).
https://kahoot.com – slouží pro přihlášení a tvorbu nebo vyhledávání a spouštění kvízů.

Po kliknutí na odkaz máme možnost se registrovat (Sign up) nebo přihlásit (Log in) viz
obrázek.

https://kahoot.it
https://kahoot.com


Po registraci/přihlášení se dostaneme na úvodní stránku našeho účtu. Máme zde možnost
procházet a využívat kvízy, které už vytvořili jiní lidé (Discover), procházet knihovnu vlastních
kvízů, nebo kvízů, které jsme si uložili od ostatních (Library) a nebo vytvářet vlastní nové
kvízy (Create).

Po kliknutí na Create můžeme vytvářet vlastní kvíz. Přidávat otázky, měnit typ otázek,
upravovat časový limit, body a nastavovat odpovědi. Můžeme k otázce vložit obrázek, video
a zvuk. Do odpovědí můžeme také vložit místo textu obrázek. Kruhovou ikonou zaškrtneme
správnou / správné odpovědi.

Pro vložení obrázku je třeba kliknout na Upload image a najít obrázek v počítači, odkud ho
vložíme. Můžeme využít i předpřipravené obrázky, ale tato možnost je v základní verzi, která
je zdarma, omezena.



Pro přidání dalších otázek klikneme na Add question, kde v základní verzi máme na výběr
z Kvízu (4 odpovědi) a z Pravda nebo lež.



Po dokončení úprav kvízu můžeme tento kvíz uložit a připravit k odeslání. K tomu slouží
tlačítko Save, které nám uloží kvíz do naší knihovny.

V knihovně náš kvíz můžeme spustit živě, nebo odeslat k vypracování.

Start slouží k puštění kvízu ve třídě nebo při online setkání. Assign nám otevře možnosti
k odeslání kurzu na pozdější vypracování z domova.



Při odesílání kurzu na pozdější vypracování můžeme upravit datum a čas, do kdy se kurz
může vyplňovat, a další možnosti nastavení, jako je například přehazování odpovědí
a časovač odpovědí.

Po vytvoření se nám vygeneruje odkaz a PIN. Jednu z možností pošleme emailem, nebo
zveřejníme na stránkách a účastníci se mohou kdykoliv a kdekoliv přihlásit. Na stránky je
doporučeno zveřejnit odkaz kvízu, který nás přímo přihlásí do kvízu. Mailem je doporučeno
poslat odkaz i PIN, který je výhodnější pro účastníky, kteří využívají pro přihlášení do kvízu
aplikaci.



Pro vyhledávání kvízů, které vytvořili ostatní využijeme záložku Discover (viz. výše).
Zde můžeme pomocí filtrů vyhledávat kvízy podle předmětů, úrovně obtížnosti a hlavně
jazyka (v češtině).


