
QUIZLET
1. Úvodní informace
Mnoho našich studentů hledá možnost samostatného procvičování slovní zásoby 

anglického jazyka. To velmi dobře umožňuje aplikace Quizlet, která nabízí možnost výuky 

a následného procvičování slovíček. Samozřejmostí je i možnost poslechu správné 

výslovnosti.

Přečtěte si prosím pozorně celý následující manuál, který vás provede nejprve instalací 

a následně možnostmi používání aplikace Quizlet.

2. Registrace a instalace
K připojení se do jednotlivých kurzů s procvičováním slovní zásoby je nutné se bezplatně 

registrovat. Postupujte prosím podle následujících kroků:

• V internetovém prohlížeči otevřete stránku https://quizlet.com/en-gb.

• Vpravo nahoře klikněte na „Sign up“.

• Vyplňte své datum narození, 

uživatelské jméno, svůj email 

a heslo, které si budete 

pamatovat.

• POZOR - uživatelské jméno 
zadávejte ve tvaru 
KrestnijmenoPrijmeni a to 
dohromady a bez háčků 
a čárek. Uživatele, kteří 

uživatelské jméno nezadají 

v předepsaném tvaru, 

budu nemilosrdně mazat.

• Pokud se vám objeví položky 

„I am a teacher“, „I am a 

parent“ a „I want to 

receive…“ nezaškrtávejte je.

https://quizlet.com/en-gb


• Položku „I accept Quizlet’s Terms of Service and Privacy Policy“ naopak 

zaškrtněte.

• Klikněte na „Sign up“.

• Quizlet má i svou placenou verzi, tu ale vy nepotřebujete. Pokud se vám objeví 

následující obrazovka klikněte na „Or continue to the free version of Quizlet“.

• Jako poslední krok 

registrace je potřeba 

potvrdit, že váš email pravdu 

existuje. Proto otevřete svou 

emailovou schránku a v ní 

najdete email od Quizletu. 

Ten otevřete a klikněte na 

„Confirm your email“. Tím je 

registrace hotová.



3. Registrace do třídy
Protože každá skupina výuky 

anglického jazyka má lehce odlišný 

seznam povinné slovní zásoby. Je 

nutné, aby se každý z vás přihlásil do 

své skupiny. K tomu slouží email, který 

vám vyučující zaslal do vaší emailové 

schránky. Po dokončení registrace tedy 

stačí jen v emailu s předmětem 

„Invitation to join…“ kliknout na tlačítko 

„Accept invitation“.

Pokud by vám „zvací email“ nedorazil, kontaktujte mne na emailu bata@zsmalika.cz. 

V závislosti na tom, jestli jste do aplikace Quizlet přihlášeni nebo ne, jste pak buď přímo 

přesměrováni do třídy, nebo vyzváni k přihlášení. Pokud přihlášeni nejste, klikněte na 

tlačítko „Log in“, pak vyplňte své uživatelské jméno a heslo, které máte od registrace 

a opět klikněte na „Log in“. Jako poslední krok ke vstupu do třídy je nutné kliknout na 

tlačítko „Accept“, které najdete u textu „PeadarBata invited you to this class“.

Pokud už jste v Quizletu byli přihlášení, pak stačí pouze kliknout na tlačítko „Accept“, které 

najdete u textu „PeadarBata invited you to this class“.

V tuto chvíli už byste měli mít vytvořený účet na Quizlet a zároveň přidanou svoji skupinu, 

ve které se učíte během hodin anglického jazyka.

V další kapitole se tedy podíváme na možnosti používání programu.
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4. Používání programu Quizlet
Aplikaci Quizlet můžete používat na počítači v internetovém prohlížeči po přihlášení na 

stránce https://quizlet.com, nebo si můžete do svého telefonu či tabletu stáhnout aplikaci 

a slovní zásobu procvičovat v ní. V tomto manuálu budu používat převážně screenshoty 

z internetového prohlížeče, ale v mobilní verzi se vzhled příliš neliší. Na obrázcích 

s černým pozadím jsou snímky obrazovky mobilu.

Pokud byste chtěli aplikaci do mobilu nebo tabletu, můžete buď v Google Play nebo iOS 

App Store vyhledat aplikaci Quizlet a nebo použijte tyto odkazy:

• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizlet.quizletandroid&hl=cs

• iOS: https://apps.apple.com/us/app/quizlet/id546473125

ikona mobilní aplikace:

Pro procvičování slovní zásoby je tedy nutné se nejprve buď v internetovém prohlížeči 

nebo v mobilní aplikaci přihlásit. Jak bylo popsáno dříve, potřebujete k tomu tlačítko 

„Log in“ a následně zadat své uživatelské jméno a heslo.

Jednotlivé okruhy slovní zásoby najdete pod záložkou svojí skupiny anglického jazyka.

Kliknout nebo ťaptnout na název skupiny.

https://quizlet.com
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Kliknutím nebo ťaptnutím otevřeme okruh slovní zásoby, který chceme procvičovat.

Po otevření tématického okruhu si můžeme vybrat z několika způsobů práce. Konkrétně to 

jsou: Flashcards, Learn, Write, Spell, Test, Match a Gravity. Položka „Live“ pro nás 

v současnosti nemá význam, protože ta spustí „živou“ soutěž a navíc je zatím pouze ve 

fázi testování.



Flashcards z jedné strany karty je slovo česky a z druhé strany anglicky. Kartu 

kliknutím otočíte.

Learn kombinace různých typů odpovědí: výběr z možností, psaní konkrétního 

slova a zápis podle poslechu.

Write procvičování psaní slov. Pozor, slovo je potřeba napsat přesně, tedy 

včetně háčků a čárek.

Spell psaní slov podle poslechu. Kliknutím na ikonu reproduktoru si 

nahrávků můžete pouštět opakovaně.

Test vytvoří malý test na danou slovní zásobu, ve kterém je použita 

kombinace předchozích typů cvičení.

Match jednoduchá hra, ve které spojujete českou a anglickou verzi překladu 

jednotlivých slov.

Gravity v této hře zachraňujete planetu před asteroidy a to opět pomocí 

správného přepisu slova. Na začátku si můžete nastavit úroveň obtížnosti 

a jazyk, ve kterém budete slova psát.

Pokud si nebudete jisti výslovností, máte možnost s obrazovkou ukázanou na předchozím 

screenshotu popojet dolů a tam najdete seznam všech slov v tématickém okruhu. 

U každého výrazu je ikona reproduktoru a kliknutím na ni si můžete správnou výslovnost 

přehrát.

5. Závěr
Žádný počítačový program samozřejmě není úplně dokonalý nebo vše řešící a stejně tak 

i aplikace Quizlet má své nedostatky. Například výše zmíněná nutnost být při psaní 

slovíčka absolutně přesný, je občas frustrující. Na druhou stranu ale věřím, že nám Quizlet 

poskytne prostředí, které bude přínosem pro výuku slovní zásoby. Program totiž sám 

vyhodnocuje vaši úspěšnost a pokud uzná, že už nějaké slovo dostatečně umíte, přestane 

ho do výuky zařazovat. Naopak problematická slovíčka se vám budou objevovat častěji.

GOOD LUCK WITH QUIZLET!


