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Proč využívat animace ve výuce? Protože díky 
vizualizace je výuka zajímavější, žáky více baví, a snad 
se toho i více naučí. Nástroj Keynote obsahuje funkci 
kouzelného přesunu, díky kterému je vytváření animací 
velmi jednoduché a zvládnou ho i žáci na základní škole. 
 
V této knize Vám přinášíme několik tipů, které můžete 
ve výuce použít. Uvidíte, že tvorba animace je velmi 
snadná. 

Proč používat jednoduché animace ve výuce?

OBSAH

Animaci si můžete vytvořit jako pomůcku pro výuku 
(zde například animace o cloudových službách), stejně je 
tak ale mohou vytvářet i žáci, místo obvyklých 
prezentací nebo úkolů (zde napříkjlad fotosyntéza).

*   cloudové služby 
 
*   fotosyntéza 
 
*   biatlon 
 
*   vývoj paměťových médií 
 
*   vývoj člověka 
 
*   znázornění rychlosti 
 
*   povodeň 
 
*   rodinný koloběh 
 
*   míchání barev



JAK NASTAVIT A POUŽÍVAT KOUZELNÝ PŘESUN

Dotek na slide a vyberu 
PŘECHOD

Vybrat KOUZELNÝ 
PŘESUN

ANO zduplikovat 
slide

Přesuneme prstem 
objekt do cílové pozice

Kouzelný přesun vytvoří efekt objektů, při němž se během přehrávání prezentace objekty 
ze svých pozic na jednom snímku přesunou do jiných pozic na dalším snímku.



CLOUDOVÉ SLUŽBY

Díky kouzelnému přesunu můžeme velmi efektně 
ukázat, jak fungují cloudové služby. Jak se přesouvají 
soubory z počítače na cloud a zpět, jak funguje 
synchronizace na různé počítače atp. 

Na ukázce vidíte, jak se soubory postupně přesouvají 
z jednoho počítače na více zařízení, řešení 
synchronizace pomocí flashdisku a přesun na cloud. 
Díky animacím je ukázáno, jak funguje automatické 
přenášení souborů mezi více počítači pomocí cloudu.



FOTOSYNTÉZA

Animaci z této ukázky mohou vytvářet sami žáci. Na 
ukázce jsou animovány jednotlivé fáze fotosyntézy, ale 
jistě najdete spoustu dalších nápadů, například koloběh 
vody v přírodě, potravní řetezec, atp.



BIATLON

V této animaci jsou použity kliparty, které jsou součástí 
nástroje Keynote. Velmi jednoduchým způsobem můžete 
s žáky popsat průběh jednotlivých sportovních disciplín. 
Tato animace vznikla u příležitosti zimních 
olympijských her.



VÝVOJ PAMĚŤOVÝCH MÉDIÍ

Porovnání kapacity různých paměťových médií je 
pomocí kouzelného přesunu lépe představitelné.  
Nedochází totiž k přepínání jednotlivých snímků, ale 
pomocí animace přesouváme jednotlivá média a měníme 
množství uložených dat.  
I když má prezentace v Keynote více snímků, vypadá to 
jako jeden animovaný film bez přerušování.



VÝVOJ ČLOVĚKA

Jednoduchá animace vývojového období člověka. Opět 
pracujeme s kliparty, které jsou součástí Keynote. 
Snažíme se vizualizovat vývoj od novorozeně až po stáří, či 
případné úmrtí člověka.



ZNÁZORNĚNÍ RYCHLOSTI

Velmi jednoduchá, avšak velmi účinná animace na téma 
Rychlost, která zaujme každého žáka ve třídě. Snažíme 
se pracovat s kliparty, které nám aplikace Keynote 
nabízí. V jednotlivých krocích měníme dopravní 
prostředky, přičemž vizualizujeme jejich rychlost.  
 
V našem případě začínáme od nejpomalejšího  
a směrujeme k nejrychlejšího. Postupně s každým 
dalším dopravním prostředkem přidáváme jeden symbol 
rychlosti navíc a měníme jeho barevnost, abychom na 
výslednou rychlost ještě více upozornili.



POVODEŇ

Mnohdy může být učivo, které je probíráno v základní 
škole speciální velmi abstraktní. Mnohdy se také stane, 
že určitý druh učiva pedagog ani nemůže žákům 
demonstrovat. Pokud použijeme Keynote a Kouzelné 
přesuny, můžeme žákům velmi jednoduchou animací 
demonstrovat, co povodeň znamená v praxi. 
 
I v tomto případě pracujeme s kliparty, které máme  
v nabídce aplikace přímo pod tlačítkem +.  
V pár krocích jsme tak schopni vytvořit animaci na 
přírodní úkaz.



RODINNÝ KOLOBĚH

I tato animace je sestavena pouze za použití klipartů 
obsažených v Keynote. Žáci tak při tvorbě nemusí 
hledat obrázky na internetu a rozptylovat se tak jinou 
činností. 



MÍCHÁNÍ BAREV

Občas sami potřebujeme žákům ukázat, jak dochází  
k míchání barev. Tedy jaké barvy je zapotřebí spojit, 
abychom dostali tu barvu, kterou si přejeme. Díky 
Keynote a Kouzelným přesunům si můžeme vytvořit 
velmi pěknou animaci právě míchání barev. 
 
Stačí nám stáhnout si, nejlépe na pixabay.com nebo 
podobné free databance, paletu barev a s použitím 
klipartu přímo z nabídky Keynote můžeme začít míchat 
barvy.



O AUTORECH

V současné době pracuji jako odborný asistent na Pedagogické fakultě 
Ostravské univerzity, kde vyučuji předměty týkající se využití ICT ve výuce. 
Vyučuji také matematiku a informatiku na Základní škole ve Štítině, kde 

působím i jako ICT metodik. Přes 13 let jsem působil na Wichterlově gymnáziu v 
Ostravě jako učitel matematiky, informatiky a programování a 8 let také jako 

zástupce ředitele. O možnostech využití iPadů ve školách přednáším na 
konferencích v České republice i v zahraničí. 

 
Jsem certifikovaným školitelem technologií Apple (program Apple Professional 
Development) se zaměřením na využití iPadů ve školách.  V roce 2013 jsem byl 

vybrán společností Apple k účasti v programu ADE – Apple Distinguished 
Educator a po absolvování stáže jsem získal oprávnění používat titul Apple 

Distinguished Educator. 
 

Zajišťuji školení s akreditací Ministerstva školství a tělovýchovy ČR v systému 
DVPP. Více informací o možnostech školení přímo ve Vaší škole se informujte 

pomocí kontaktního formuláře níže, popřípadě navštivte stránky 
www.iskolstvi.cz.

Mgr. Bc. Libor Klubal Mgr. Vojtěch Gybas, Ph.D.

Od akademického roku 2018 působím jako odborný asistent na Katedře 
informačních a komunikačních technologíí na Ostravské univerzitě.  

 
Od roku 2003 plním pedagogickou praxi v základní škole Bruntál, 

Rýmařovská 15. Vždy jsem se zajímal o moderní technologie a o to, jakým 
způsobem je přiblížit svým žákům tak, aby jim byly prospěšné.  V roce 2012 

jsem si vytvořil web iPadvevyuce.cz. Tento web je nositelem velmi 
rozsáhlého portfolia využití iPadů ve vzdělávání žáků s podpůrnými 

opatřeními 4. a 5. stupně. 
 

Od června roku 2014 jsem certifikovaný jako Apple Professional 
Development Trainer pro partnery Solution Expert in Education. Aktivně se 

podílím na organizaci Letní školy s iPady. 
Jsem také lektorem ve společnosti iŠkolství – oblast speciální a základní 

školství. 
 

Motto: „Nemám čas ztrácet čas…“ 
 

Jsem také ambasadorem pro aplikace Book Creator for iPad a Seesaw.


