
Doporučení, jak s žáky pracovat:
Nejprve si žáci vysvětlí pojem klíčová slova a k čemu je budou v životě potřebovat. Poté žáci
ve dvojicích vymýšlejí klíčová slova k danému tématu, která píší na řádek
s ikonou klíčů. Je vhodné žáky motivovat, aby používali reálný název cukrárny/filmu.
V posledním úkolu se setkají s vyhledáváním obrázku. Poté žáci ověřují své teorie na počítači.
Doporučujeme i debatu poté. Jak se dařilo vyhledávání? Kde nastal problém a proč?

Věk žáků: 6. ročník
Forma: práce ve dvojicích / samostatná práce
Zaměření: rozvoj digitálních kompetencí
Výstupy RVP: Žák využívá základy studijního čtení: vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní
myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah. 
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Pracovní list pro vás připravila DigiKoalice, společná platforma NPI ČR a MŠMT propojující
organizace, které se věnují digitálnímu vzdělávání. Pracovní list vznikl v rámci Evropského

týdne programování (CodeWeek). 
 

Další sdílení a úpravy pracovního listu i metodiky pro nekomerční účely jsou možné 
za podmínek licence CC BY-NC-SA 4.0 Mezinárodní. Uvádějte jako primární URL adresu

https://digikoalice.cz/kategorie/codeweek/ a autora uveďte zkratkou Team-CODEWEEK-NPICR. 
Diskutovat a ohodnotit pracovní listy můžete v systému Elektronické materiály 

na Metodickém portálu RVP.CZ.

https://digikoalice.cz/
https://codeweek.eu/
https://digikoalice.cz/kategorie/codeweek/


KLÍČOVÁ SLOVA
Dokázali byste tento pojem vysvětlit?

Představte si, že potřebujete na internetu vyhledat následující.
Napište klíčová slova, která zadáte do vyhledávače:

Za domácí úkol z českého jazyka si máte přečíst jednu knihu od Astrid
Lindgrenové. Chceš si nějakou vybrat.

Chtěli byste v neděli s maminkou zajít do místní cukrárny. Potřebujete
zjistit, v kolik mají otevřeno, abyste si mohli vše naplánovat. 

Chtěli byste zajít do kina na nový film. Potřebujete zjistit, kdy 
ho promítají, zda jsou volná místa a kolik za vstupenku zaplatíte. 

Do domácího úkolu potřebujete vložit obrázek naší měny.

Nyní ověřte, jak vaše klíčová slova ve vyhledávači fungují!
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