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Testování, tvorba, sdílení a třídění projektů. Stick 
Around přichází s nabídkou projektů (testů a kvízů), 
kdy je cílem žáka přetáhnout štítky z nabídky na 
správná místa na obrázku, než vyprší čas a pokud 
možno správně.  
 
Nejlepší výhodou aplikace Stick Around je, že můžete 
vytvořit vlastní projekty ve třech krocích: 
 
- k vytváření pozadí můžeme použit nástroj kreslení 
nebo importujeme fotografie, 
- přidáme štítky s textem, obrázky, zvukem, šipkami, 
- nastavíme, kam štítky patří.  
 
Projekt můžete sdílet s ostatními prostřednictvím e-
mailu, Dropboxu, disku Google či Airdropem. Cílový 
iPad musí mít nainstalovaný Stick Around, aby daný 
žák mohl hrát. 
 
Učitelé mohou dělat projekty pro své žáky k procvičení 
učiva. Žáci mohou vytvářet své vlastní učební pomůcky. 
Rodiče mohou navrhnout vlastní projekty pro své děti. 

*   Největší výhody aplikace 
 
*   Tvořime nový projekt 
 
*   Tvoříme z projektu -> puzzle 
 
*   Sdílíme své projekty 
 
*   Třídíme své projekty do složek 
 
*   Hotové projekty ke stažení

Proč vytvářet interaktivní knihy?
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NEJVĚTŠÍ VÝHODY APLIKACE

Nabídka přednastavených 
šablon

Rozšířené možnosti 
popisu projektu

Přehledná organizace 
do složek

Velké možnosti sdílení a 
zálohování

Aplikace Stick Aroun umožňuje vytvářet projekty, které slouží jako pracovní listy či testy. Ty 
disponují řadou interaktivních prvků. Tyto projekty lze kdykoliv editovat, ale také efektivně sdílet.



TVOŘÍME NOVÝ PROJEKT

Volba PROJEKT umožňuje vytváření projektů 
na bázi kvízů a testů.  
 
Soubor v teto podobě má 
příponu .stickaroundproject. Tento soubor je 
vhodné si ZÁLOHOVAT, abychom jej mohli v 
budoucnu kdykoliv editovat.  
 
Projekty tvoříme z přednastavených šablon, ale 
můžeme si vytvořít také svůj vlastní podle sebe.  
 
Tento soubor můžeme přirovnat k souboru 
typu .doc. Stále jej lze upravovat.  
 
Zpravidla s PROJEKTEM pracuje pouze učitel. 



TVOŘÍME NOVÝ PROJEKT - background

Nejprve si vytvoříme pozadí pro svůj projekt. Můžeme si jej namalovat, vložit foto nebo použít tapety. 
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TVOŘÍME NOVÝ PROJEKT - stickers

Štítky vybíráme 
z pravé lišty. 
Obrázky je 
dobré mít 
předem stažené 
v iPadu. 

Štítky: 
- text 
- obrázek 
- obrázek, text, kresba



TVOŘÍME NOVÝ PROJEKT - answer key

Pole pro 
odpověď si 
můžeme sami 
definovat. 



TVOŘÍME NOVÝ PROJEKT - play

V režimu PLAY si 
vyzkoušíme, zda máme 
vše správně nastaveno. 
Pokud úspěšně 
přiřadíme a nezobrazí 
se chybná hláška, 
máme téměř hotovo. 



TVOŘÍME NOVÝ PROJEKT - info

Na záložce INFO 
si vyplníme 
potřebné údaje o 
našem projektu.  
Můžeme si nastavit 
měření času - pro 
délku plnění úkolu, 
nebo také odpočet 
času. 



TVOŘÍME Z PROJEKTU -> PUZZLE

PUZZLE vytváříme z původního PROJEKTU.  
 
Takový soubor má koncovku .stickaround.  
 
Pokud přirovnáne k předchozímu projektu, pak 
PUZZLE se chová obdobně jako uzamčený 
soubor .pdf. Nelze jej tedy editovat. Je to finální 
podoba, kterou dáváme ve vyučování žákům.  
 
Tyto soubory můžeme také zálohovat. Jedná so o 
koncové testy či kvízy. 



EXPORT - IMPORT PROJEKT/PUZZLE

Své projekty můžeme zálohovat - 
EXPORT, ale také obnovit ze zálohy - 
IMPORT.  
 
Můžete využít cloudové služby 
Dropbox, GDisk a WebDAV. 
 
Při používání exportu a importu v 
rámci cloudových služeb je zapotřebí 
mít účty spárovány s aplikací Stick 
Around na iPadu, tedy být do těchto 
služeb aktivně přihlášen. 
 
Pak jsou PŘEPÍNAČE v oraznžové 
barvě, což symbolizuje správnost 
propojení.



TŘÍDÍME PROJEKTY DO SLOŽEK



HOTOVÉ PROJEKTY KE STAŽENÍ

Stick Around – hotové pracovní listy

https://www.ipadvevyuce.cz/?p=4056


UKÁZKOVÉ PROJEKTY - pracovní listy

Autor: Mgr. Věra Gošová

Autor: Mgr. Veronika Černotová



UKÁZKOVÉ PROJEKTY - pracovní listy

Autor: Mgr. Patrik Kavecký

Autor: Vojtěch Gybas



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 PhDr. 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.


