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TVORBA INTERAKTÍVNYCH CVIČENÍ V PROGRAME HOT POTATOES 
(MANUÁL PRE UČENIACHTIVÝCH UČITEĽOV) 

INŠTALÁCIA 

 

Program Hot Potatoes je voľne stiahnuteľný na stránke 
http://hotpot.uvic.ca/, kde si vyhľadáme takéto okno s inštalačkou danou 
pre náš operačný systém. 

 

1. Klikneme na Hot Potatoes 6.3 installer 
2. Uloţíme a spustíme preberanie súboru 
3. Nastavíme jazyk – slovenčina 
4. Súhlasíme s licenčnou zmluvou 
5. Postupne sa preklikáme tlačidlami Ďalej aţ po 
    samotnú inštaláciu - Inštalovať - Dokončiť 
6. Klikneme na ikonu, ktorá sa objaví na     
    ploche. Napíšeme svoje meno   
    a stlačíme OK. 
7. Otvorí sa hlavné okno programu s výberom 
    cvičení. Môţeme začať pracovať. 

 

TVORBA CVIČENIA - JQuiz 

Umoţňuje pri tvorbe cvičenia pouţiť štyri typy 
zadania, ktoré sa dajú pouţiť samostatne 
alebo sa môţu v rámci jedného cvičenia aj 
kombinovať. 

 Výber odpovede – úlohy s výberom 
odpovede z viacerých moţností 

 Krátka odpoveď – úlohy s krátkymi 
odpoveďami na otázky 

 Hybrid – kombinované odpovede 

 Viac správnych odpovedí – úlohy 
s viacerými správnymi odpoveďami 

 
Otvoríme ikonku Hot Potatoes a vyhľadáme ţltý zemiačik JQuiz, ktorý otvoríme jedným 
klikom. Otvorí sa prázdne okno bez mena, ktoré musíme najprv niekam uloţiť. Postupnosť 
krokov je takáto: Súbor – Uloţ ako – Nájdi priečinok, kde to chceš uloţiť – Označ menom 
napr. cvičenie – uloţ. Po uloţení súboru môţeme do prázdneho okna vpisovať otázky, 
odpovede, názov cvičenia ... Nezabudneme vybrať výber odpovede a označiť správnu 
odpoveď. V tomto cvičení sú znázornené len 3 moţnosti odpovede, ale môţe ich byť aj 
viac. Ďalšiu otázku s odpoveďami píšeme, ak si preklikneme v posúvacej lište otázok na 
číslo 2. 

 

http://hotpot.uvic.ca/
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Ak uţ napíšeme všetky otázky, na hornej lište klikneme na Moţnosti a potom na 
Konfiguruj výstup a doladíme cvičenie (názov, tlačidlá, farbu, typ písma...). Je to 
v angličtine, takţe tam zmeníme názvy na slovenské. Postupne sa preklikáme všetkými 
kartami a na záver klikneme OK. Na ďalších obrázkoch je konfigurácia rozpísaná 
podrobne po jednotlivých krokoch.  

 

Posúvacia lišta 
odpovedí 

Odpovede a jej 
varianty 

Posúvacia lišta 
otázok 

Spätná väzba 

Označenie 
správnej 

odpovede 

Výber odpovede 
zo 4 moţností 

Posúvacia lišta 
v prípade dlhšej 

otázky 

Otázka Názov cvičenia 

1. Na karte 
Názvy/Inštrukcie do 
poľa Názov cvičenia 
napíšeme názov 
cvičenia, aby 
korešpondoval 
s cvičením. Do poľa 
Inštrukcie napíšeme 
inštrukcie pre ţiakov, 
aby vedeli čo majú 
v cvičení robiť, ale aj 
aké tlačidlo majú stlačiť 
po dokončení úlohy, 
prípadne ak potrebujú 
pomoc. Tlačidlo OK ešte 
netlačíme. Najprv 
nakonfigurujeme všetky 
karty. 
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2. Na karte 
Pomôcky/Spätné 
väzby doplníme 
všetky kolonky, čiţe 
anglické názvy 
upravíme na 
slovenské podľa 
nápovedy. Môţme ich 
aj zmeniť, ale 
charakter odpovede 
musí zostať. 

3. Na karte Tlačidlá 
doplníme názvy pre 
tlačidlá. V malých 
štvorčekoch 
zaklikneme Pouţi 
tlačidlo „Rada“ 
a Pouţi tlačidlo 
„Ukáţ odpoveď“. 
V časti Navigácia 
odklikneme všetky 
malé štvorčeky. Zatiaľ 
ich nebudeme 
označovať. To sa 
naučíme pozdejšie. 
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4. Na karte Vzhľad 
nastavíme typ 
a veľkosť písma 
a farbu cvičenia. 
Farba sa nastavuje 
kliknutím na malý 
štvorec s dúhou. 

5. Na karte Časovač 
sa môţe zadať aj 
časový limit pre 
vypracovanie 
cvičenia. Označíme 
malý štvorček 
a zadáme čas 
v minútach prípadne 
aj sekundách. 
Neodporúča sa však 
pri náročnejších 
cvičeniach alebo pre 
menšiu vekovú 
kategóriu detí. 



Autor: Danica Slašťanová www.pastelka.sk február  2010 

 

 

6. Na karte Iné si 
môţeme nastaviť ešte 
niektoré detaily, ktoré 
nám budú vyhovovať 
pri danom cvičení. 
Určite sa však 
odporúča označiť 
pomiešanie poradia 
otázok. 

7. Na karte Zvyk si 
môţeme do políčka 
Kód vloţiť svoje 
meno ako autor 
cvičenia, ktoré sa 
objaví v cvičení 
v ľavom hornom rohu. 
Kartu CGI upravovať 
nebudeme. Po 
upravení všetkých 
kariet potvrdíme 
tlačidlom OK a tým 
sa vrátime na 
pôvodnú stránku 
cvičenia. 
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9. Uloţ cvičenie. 

10. Klikni na tlačidlo 
Prezri cvičenie 
v mojom 

prehliadači. 

11. A takto vyzerá 
vytvorené cvičenie. 

8. Posledným krokom 
bude kontrola 
a uloţenie uţ 
vytvoreného cvičenia. 
Na lište označ – 
Súbor – Vytvor Web 
stránku – Web 
stránka pre v6 

prehliadače. 

12. V prípade, ak vo 
vytvorenom cvičení nájdeme 
nejakú chybu, alebo chceme 
ešte niečo upraviť, vrátime 
sa naspäť do cvičenia 
a urobíme to takým istým 
spôsobom ako to bolo 
vysvetlené. Len pri bode 9, 
ak si chceme skontrolovať 
hotovú upravenú prácu nám 
vyskočí okno, či chceme 
nahradiť uţ existujúce 
cvičenie. Označíme ÁNO, 
keďţe sme robili úpravy. 
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TVORBA CVIČENIA - JCross 

Cvičenie JCross je výborným pomocníkom 
pri tvorbe kríţoviek bez tajničky. Je veľmi 
jednoduché, pretoţe kríţovku tvorí pomocou 
atomatického tvorcu. 
Dvojklikom otvoríme ikonku Hot Potatoes 
a následne vyhľadáme červený zemiačik 
JCross, ktorý otvoríme jedným klikom. 
Otvorí sa prázdne okno - samozrejme bez 
mena, ktoré najprv uloţíme podľa návodu 
v predchádzajúcej kapitole. Po uloţení 
cvičenia môţeme začať pracovať.  

 

 

 

1. Do poľa Názov  
dopíšeme názov 
cvičenia a na lište 
klikneme na Správa 
mrieţky – 
Automatický tvorca 

mrieţky. 

2. Do prázdneho poľa 
napíšeme pod sebou 
slová, ktoré chceme 
mať v kríţovke 
a klikneme na tlačidlo 
Urob mrieţku. Teraz 
sa slová generujú do 
kríţovky. Niekedy sa 
stáva, ţe nie všetky 
slová, ktoré sme 
zadali sa dajú pouţiť 
v kríţovke. Ak čakáme 
dlho a nejde to, 
stlačíme Stop teraz. 
Buď sa zmierime 
s tým, ţe tieto slová 
nebudú pouţité v 
kríţovke, alebo 
skúsime pridať iné 
slová. 
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3. V štvorčekovom 
okne sa ukáţe 
vygenerovaná 
kríţovka. V prípade, 
ţe sa objaví dole 
alebo vpravo môţeme 
ju posunúť modrými 
šípkami (no nie je to 
potrebné). Ďalším 
krokom je vloţenie 
kľúčov pre dané 
slová. Kľúče sú 
nápovedy k slovám. 
Stlačíme tlačidlo Vloţ 
kľúče. 

4. Klikom si označíme 
slovo, ktorému do 
prázdneho poľa 
napíšeme nápovedu – 
kľúč a stlačíme 
červené OK. Takto 
napíšeme všetky 
kľúče (naprieč aj 
dolu). Nakoniec 
stlačíme zelené OK. 

5. Posledným krokom 
je doladenie cvičenia 
(názov, tlačidlá, farba, 
typ písma...). Takţe 
ideme na Moţnosti – 
Konfiguruj výstup a 
pokračujeme tak, ako 
v prvej kapitole. 
Uloţíme vytvorené 
cvičenie. A takto bude 
vyzerať jednoduchá 
kríţovka vytvorená 
v cvičení JCross. 
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TVORBA CVIČENIA - JMix 

 
Cvičenie JMix je tzv. motanica alebo aj 
miešanica, kde úlohou ţiaka je rozmotať 
slová, slovné spojenia, prípadne výsledky 
príkladov do správneho poradia. Dvojklikom 
otvoríme ikonku Hot Potatoes a následne 
vyhľadáme tyrkysový zemiačik JMix, ktorý 
otvoríme jedným klikom. Otvorí sa prázdne 
okno - bez mena, ktoré najprv uloţíme podľa 
návodu v prvej kapitole. Po uloţení cvičenia 
môţeme začať pracovať.  
 

 

 

1. Do poľa Názov vloţíme názov cvičenia. Do poľa 
Hlavné poradie vloţíme slová alebo čísla, ktoré 
majú byť v správnom poradí. V tomto prípade sú to 
slová zoradené podľa abecedy. Alternatívne 
poradie nedopĺňame. Doladíme cvičenie (názov, 
tlačidlá, farba, typ písma...). Takţe ideme na 
Moţnosti – Konfiguruj výstup a pokračujeme tak, 

ako v prvej kapitole. 
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2. Ďalším krokom je, 
tak ako uţ vieme 
export web stránky. 
V tomto prípade však 
budeme mať 2 
moţnosti 
exportovania.  
Vyskúšame si obidve. 
Prvou moţnosťou je 
vytvoriť web stránku 
pre v6 prehliadače 
a druhou moţnosťou 
je vytvoriť 
presúvaciu web 
stránku. 

3. Takto vyzerá 
cvičenie vytvorené 
prvou moţnosťou - 
Web stránka pre v6 
prehliadače. 

4. A takto vyzerá 
cvičenie vytvorené 
druhou moţnosťou – 
Presúvacia Web 
stránka pre v6 
prehliadače. 
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TVORBA CVIČENIA - JMatch 

 
Cvičenie JMatch je priraďovacie cvičenie, 
kde úlohou ţiaka je priraďovať, čísla, slová 
alebo slovné spojenia. Dvojklikom otvoríme 
ikonku Hot Potatoes a následne 
vyhľadáme zelený zemiačik JMatch, ktorý 
otvoríme jedným klikom. 
Otvorí sa prázdne okno - samozrejme bez 
mena, ktoré najprv uloţíme podľa návodu 
v prvej kapitole. Po uloţení cvičenia 
môţeme začať pracovať. 
 

 

 

1. Vloţíme názov 
cvičenia.Vĺavo 
vpisujeme poloţky 
tak, ako ich chceme 
mať usporiadané 
v cvičení. Vpravo 
vpisujeme priradené 
správne odpovede 
patriace poloţkám 
vľavo. Tie však 
program automaticky 
po kaţdom otvorení 
cvičenia premieša. 
Do políčka Obvyklý 
vpíšeme text, ktorý 
uznáme za vhodný 
k danému cvičeniu. 

2. Doladíme cvičenie (názov, tlačidlá, farba, typ 
písma...). Takţe ideme na Moţnosti – Konfiguruj 

výstup a pokračujeme tak, ako v prvej kapitole. 
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3. Ďalším krokom je 
export web stránky. 
V tomto prípade 
však budeme mať 3 
moţnosti. 
Vyskúšame si 
všetky. Prvou 
moţnosťou je 
vytvoriť web 
stránku pre v6 
prehliadače, druhou 
moţnosťou je 
vytvoriť presúvaciu 
web stránku 
a treťou moţnosťou 
je Flashcard 

Format. 

4. Takto vyzerajú 
cvičenia vytvorené 
všetkými tromi 
moţnosťami. 
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TVORBA CVIČENIA - JClose 

 
Cvičenie JClose je doplňovacie cvičenie, 
kde úlohou ţiaka je doplniť do tzv. dier 
čísla, slová alebo slovné spojenia. 
Dvojklikom otvoríme ikonku Hot Potatoes 
a vyhľadáme modrý zemiačik JClose, ktorý 
otvoríme jedným klikom. 
Otvorí sa prázdne okno - bez mena, ktoré 
najprv uloţíme podľa návodu v prvej 
kapitole. Po uloţení cvičenia môţeme 
začať pracovať.  
 

 

 

 

1. Do poľa Názov 
vloţíme názov 
cvičenia. Do 
prázdneho poľa 
vloţíme text cvičenia. 

2. V texte dvojklikom 
označíme slovo, 
ktoré chceme, aby 
ţiaci dopĺňali. Miesto 
tohto slova vznikne 
prázdne miesto. Po 
označení klikneme na 

tlačidlo Diera. 
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3. Po stlačení na 
tlačidlo Diera nám 
vyskočí nové okno 
Alternatívne slová 
v ktorom doplníme 
kľúč k danému slovu 
- akúsi pomôcku pre 
ţiaka a klikneme na 
tlačidlo OK. 
Alternatívne správne 
odpovede 
nevypĺňame. 

4. Takto si vytvoríme 
aj ďalšie slová 
a v cvičení vzniknú 
prázdne miesta, ktoré 
budú dopĺňať ţiaci. 
Ak sa pomýlime, 
stačí kliknúť na 
nesprávne slovo 
a stlačiť tlačidlo 
Vymaţ diery. Vtedy 
sa vymaţe iba jedno 
slovo. V prípade 
stlačenia tlačidla 
Zruš diery zruší 
diery v celom cvičení. 
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5. Doladíme cvičenie 
(názov, tlačidlá, 
farba, typ písma...). 
Takţe ideme na 
Moţnosti – 
Konfiguruj výstup a 
pokračujeme tak, ako 
v prvej kapitole.  
Novinkou je na karte 
Iné, ţe môţeme 
pouţiť aj vysúvací 
zoznam namiesto 
textových boxov. 
Ţiaci nemusia písať, 
ale len vyberajú 
z roletky správne 
slová. 

6. Ďalším krokom je, 
tak ako uţ vieme 
z prvej kapitoly, 
export web stránky. 
Takto vyzerá cvičenie 
vytvorené prvou 
moţnosťou, teda 
s textovým poľom, 
kde ţiaci dopisujú 
správne slová. 

A takto vyzerá 
cvičenie vytvorené 
pomocou 
vysúvacieho 
zoznamu, ktorý 
označíme 
v Konfigurácii 
výstupu na karte 

Iné. 
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 ĎALŠIE MOŢNOSTI ÚPRAVY V CVIČENIACH – VKLADANIE OBRÁZKOV 

Ak chceme vytvoriť cvičenie zaujímavejšie a príťaţlivejšie (najmä pre ţiakov 1. stupňa) 
môţme vyuţiť moţnosť vkladania obrázkov do cvičení. Obrázok sa dá vkladať dvojakým 
spôsobom: 

 Obrázok z Web URL – znamená, ţe si na internete nájdeme nejaký obrázok a do 
cvičenia vloţíme jeho adresu (pozor však na autorské práva). 

 Obrázok z lokálneho súboru – znamená, ţe si vytvoríme priečinok, kde si ukladáme 
svoje upravené obrázky a tie vkladáme do cvičenia. Pozor, v tomto prípade musí 
byť cvičenie spolu s obrázkami v jednom priečinku. Ináč by sa nám obrázky 
nezobrazovali. 

Obrázok môţeme v cvičení vloţiť kdekoľvek: 

 priamo do samotného cvičenia 

 do pozadia cvičenia 

 do tlačidiel (správna odpoveď, nesprávna odpoveď, nahraj cvičenie, pomoc a pod.) 

 miesto názvu cvičenia a pod. 

► VKLADANIE OBRÁZKOV pomocou Web URL 

Otvoríme si ľubovoľné cvičenie Hot Potatoes napr. JMatch. 

 

1. Cvičenie uloţíme. 
2. Dopíšeme názov. 
3. Do ľavých 
poloţiek budeme 
vkladať obrázky 
a do pravých 
poloţiek ich názvy. 
4. Kurzor musí byť 
tam, kde chceme 
vloţiť obrázok. 
5. Na hlavnej lište 
klikneme na Vloţiť 
– Obrázok – 
Obrázok z Web 
URL. 
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Adresa URL 
obrázku, ktorý sme 
našli na internete. 

6. Objaví sa nové 
okno, v ktorom 
nastavíme všetky 
poloţky a do 
Spojenie URL 
vloţíme adresu 
obrázka, ktorý sme 
si uţ predtým našli 
na internete 
a adresu vopred 
skopírovali. 

Klikneme na OK. 

7. Takýmto 
spôsobom vloţíme 
všetky obrázky, ale 
stále máme na 
pamäti, ţe kurzor 
myšky musí byť 
tam, kde chceme 
vloţiť obrázok. 
Poloţkám vľavo 
(obrázkom), 
dopíšeme názvy 
vpravo. 

8. Posledným 
krokom je 
v Konfigurácii 
výstupu upraviť 
názov, inštrukcie, 
farbu, písmo, 
tlačidlá atď. 
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Keďţe v cvičení 
JMatch sú 3 
moţnosti výstupu 
vytvorenia web 
stránky, tak takto to 
vyzerá vo finálnej 
podobe s 
obrázkami.  
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► VKLADANIE OBRÁZKOV z lokálneho súboru 

Otvoríme si ľubovoľné cvičenie Hot Potatoes napr. JMix. 

    

 

 

1. Na ploche 
vytvoríme nový 
priečinok s názvom 
napr. matematika, 
do ktorého uloţíme 
cvičenie JMix pod 
názvom cvičenie. 
V novom priečinku 
ešte vytvoríme 
podpriečinok 
s názvom obrazky,  
do ktorého uloţíme 
obrázky, ktoré 
chceme pouţiť 
v cvičení. Obrázky 
môţu byť vo formáte 
.gif .jpg .png. 

 

3. Po kliknutí na sa 
nám otvorí okno, 
v ktorom si nájdeme 
priečinok obrazky,  
do ktorého sme uţ 
predtým uloţili 
obrázky. Označíme 
obrázok, ktorý 
chceme vloţiť do 
cvičenia a klikneme 

na Otvoriť. 

2. Obrázky budeme 
vkladať do poľa 
Hlavné poradie. 
Kurzor musí byť 
tam, kde chceme 
vloţiť obrázok. Do 
alternatívneho 
poradia nič 
nevkladáme. Na 
hlavnej lište 
klikneme na Vloţiť 
– Obrázok – 
Obrázok 
z lokálneho 

súboru.  
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4. V novom okne, 
kde sa nám ukázal 
obrázok (v tomto 
prípade maličký 
obrázok s číslicou 0) 
nastavíme 
poţadované údaje 
a stlačíme tlačidlo 

OK. 

5. Po vloţení prvého 
obrázka budeme 
mať v poli Hlavné 
poradie jeden 
riadok s HTML 
kódom obrázku. 
Kurzor myšky bude 
na konci riadku. Aby 
sme obrázky mali 
oddelené od seba, 
musíme stlačiť 
Enter a takým istým 
spôsobom vkladáme 
ďalšie obrázky. 

6. Posledným 
krokom je 
v Konfigurácii 
výstupu upraviť 
názov, inštrukcie, 
farbu, písmo, 
tlačidlá atď.  A na 
záver si 
skontrolujeme 
samotné cvičenie 
v Súbor – Vytvor 
Web stránku – 
Web stránka pre v6 

prehliadače. 
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Takýmto spôsobom sa dajú obrázky vkladať kdekoľvek v cvičení, ale ak ich vkladáme 
z lokálneho súboru, stále musia byť uloţené spolu s cvičením v jednom priečinku. 

Obrázok môţeme v cvičení vloţiť nielen do samotného cvičenia, ale aj ako: 

 tlačidlo 

 názov cvičenia 

 pozadie cvičenia 

 hocikde do textu a pod. 
Obrázky si predtým, ako ich budeme vkladať do samotného cvičenia môţeme aj 
prispôsobiť a upraviť v nejakom grafickom editore napr. LogoMotion, Gimp a pod. 

Ukáţky, ako vyzerajú obrázky inde, ako v samotnom cvičení.  

 

 

 

 

 

Obrázok je vloţený 
miesto názvu. 

Obrázok je vloţený 
do tlačidiel. 



Autor: Danica Slašťanová www.pastelka.sk február  2010 

 ĎALŠIE MOŢNOSTI ÚPRAVY V CVIČENIACH – VLOŢENIE ČÍTACIEHO 
TEXTU 

Ďalšou zaujímavosťou v cvičení HotPotatoes je moţnosť vloţenia čítacieho textu. Ten 
cvičenie rozdelí na 2 časti. V pravej časti bude niektoré z cvičení, ktoré sme si vybrali 
(neplatí pre JMatch – flashcard a presúvacia verzia a JMix – presúvacia verzia) a v ľavej 
časti bude uţ spomínaný čítací text. Ten slúţi ako text pre ďalšiu prácu v prepojení 
s cvičením, alebo naň môţem písať odkazy na web stránky alebo na ďalšie súbory.  

 

 

 

Čítací text vloţíme 
cez Súbor – Vloţ 
text na čítanie. 
Otvorí sa nové 
okno, v ktorom 
najprv zaškrtneme 
okienko Vloţ čítací 
text a do prázdneho 
poľa napíšeme, 
alebo prekopírujeme 
uţ hotový text, ktorý 
sa nám objaví na 
ľavej strane 
cvičenia. 



Autor: Danica Slašťanová www.pastelka.sk február  2010 

 ĎALŠIE MOŢNOSTI ÚPRAVY V CVIČENIACH – VLOŢENIE HTML 
TABUĽKY 

 

  

 

 

1. Otvoríme si 
ľubovoľné cvičenie 
napr. JClose (je to 
moje obľúbené 
cvičenie). Kurzor 
myšky musíme 
umiestniť tam, kde 
chceme vloţiť 
tabuľku. 
Postupujeme krokmi 
Vloţiť – HTML 
Tabuľka. 
 

2. Otvorí sa nové okno, v ktorom  sú uţ predvolené údaje. My si tieto čísla môţme 
zmeniť tak, ako nám to vyhovuje v danom cvičení. Údaj o šírke tabuľky zatiaľ 
nevyplňujeme. Šírka tabuľky by sa mala prispôsobiť cvičeniu. Po úprave stlačíme 
tlačidlo OK. 

 Ohraničenie znamená veľkosť vonkajšieho okraja tabuľky.  
 Podoţie bunky znamená veľkosť vnútornej časti jednotlivej bunky. 
 Veľkosť bunky znamená šírka vnútorných priečok tabuľky. 

3. Takto vyzerá 
programom 
vytvorená tabuľka – 
v HTML kóde, ktorá 
má 4 riadky a 5 
stĺpcov. 

<tr> 
<td></td> 
<td></td> 
<td></td> 
<td></td> 
<td></td> 
</tr> 
 
Toto je jeden riadok 
v tabuľke s piatimi 
stĺpcami. Vpisovať 
údaje budeme   

<td>presne tu </td> 
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4. Vpíšeme všetky 
údaje do pripravenej 
tabuľky, ale keďţe 
pracujeme v cvičení 
JClose musíme ešte 
vloţiť tzv. diery – 
teda voľné miesta 
tam, kde budú ţiaci 
dopĺňať výsledok.  

5. Celý postup 
dopĺňania dier nám 
uţ je známy 
z nácviku v cvičení 
JClose. Na záver uţ 
len nakonfigurujeme 
výstup a uloţíme 
cvičenie.  
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 ĎALŠIE MOŢNOSTI ÚPRAVY V CVIČENIACH – PREPÁJANIE CVIČENÍ 
DO JEDNÉHO SÚBORU 

Spájanie cvičení do jedného súboru nám umoţňuje vytvoriť jedno veľké cvičenie s rôznymi 
formami úloh. 

 

 

1. Vytvoríme si  
nový priečinok 
s názvom (v tomto 
prípade sa celé 
cvičenie volá 
koncorocne_opako
vanie). 
Do priečinka si 
postupne ukladáme 
všetky cvičenia, 
ktoré vytvoríme 
a chceme ich 
pospájať. 

2. Otvoríme si prvé 
cvičenie 
cvicenie1.jcl. 
 
V Moţnosti – 
Konfiguruj výstup 
na karte Tlačidlá 
v časti Navigácia 
označ Pouţi 
tlačidlo „Ďalšie 
cvičenie“. Do 
názvu napíš Choď 
na ďalšie cvičenie. 
Klikni na tlačidlo 
Prehľadávať 
a nájdi vo svojom 
priečinku cvičenie, 
ktoré bude ako 
druhé v poradí. 
V našom prípade je 
to cvičenie2.htm. 
Stlač tlačidlo OK 
a uloţ upravené 
cvičenie. 
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3. Otvoríme si 
druhé cvičenie 
cvicenie2.jcl. 
 
Zopakujeme presne 
ten istý postup ako 
pri prvom cvičení, 
ale pri 
Prehľadávaní 
nájdeme vo svojom 
priečinku cvičenie, 
ktoré bude ako 
tretie. V našom 
prípade je to 
cvičenie3.htm.  
Avšak pribudlo nám 
ďalšie tlačidlo, ktoré 
označíme 
v Navigácii – 
Pouţi tlačidlo 
„Späť“. Do názvu 
napíšeme Späť 
alebo Vráť sa. 
Nakoniec stlačíme 
tlačidlo OK 
a uloţíme upravené 
cvičenie.  

4. Otvoríme si tretie 
cvičenie 
cvicenie3.jcw. 
 
Zopakujeme presne 
ten istý postup ako 
pri druhom cvičení, 
ale pozor pri 
Prehľadávaní 
nájdeme vo svojom 
priečinku cvičenie, 
ktoré bude ako 
štvrté. V našom 
prípade je to 
cvičenie4.htm.  
A opäť stlačíme 
tlačidlo OK 
a uloţíme upravené 
cvičenie.  
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 ZOPÁR NÁMETOV A VZOROVÝCH CVIČENÍ 

 Návody a námety na tvorbu cvičení v programe Hot Potatoes 
http://megym.wbl.sk/Mozno_vyuzijes_.html - niekoľko tipov na úpravu cvičení  
 

 Vzorové cvičenia vytvorené v programe Hot Potatoes vhodné pre 1. stupeň 
http://www.pastelka.sk/deti_horucezemiaciky.html 
http://skdjuh.webnode.sk/interaktivne-namety/ 
 

 Vzorové cvičenia vytvorené v programe Hot Potatoes vhodné pre 2. stupeň 
http://www.megym.wbl.sk/Testy-Hot-Potatoes.html  
http://www.zsmalinovpart.edu.sk/matika/testy.htm 
http://www.supermatematika.wbl.sk/5_rocnik.html 
http://www.mackova.wbl.sk/Over-si-vedomosti.html  
 

 Vzorové cvičenia vytvorené v programe Hot Potatoes vhodné pre 1. aj 2. 
stupeň 
http://www.zborovna.sk/ 

Po prihlásení – Kniţnica – Vyhľadávanie – Hľadaný výraz (napísať Hot Potatoes), 
ostatné kolonky nevypĺňať – Hľadaj – nachádza sa tam asi 700 príspevkov pre 1. 
aj 2. stupeň 

4. Otvoríme si 
štvrté cvičenie 
cvicenie4.jqz. 
 
V tomto prípade, 
keďţe je to uţ 
posledné cvičenie 
nebudeme pouţívať 
tlačidlo „Ďalšie 
cvičenie“ 
a pouţijeme iba 
tlačidlo „Späť“.  
Na záver stlačíme 
tlačidlo OK 
a uloţíme upravené 
cvičenie.  

http://megym.wbl.sk/Mozno_vyuzijes_.html
http://www.pastelka.sk/deti_horucezemiaciky.html
http://skdjuh.webnode.sk/interaktivne-namety/
http://www.megym.wbl.sk/Testy-Hot-Potatoes.html
http://www.zsmalinovpart.edu.sk/matika/testy.htm
http://www.supermatematika.wbl.sk/5_rocnik.html
http://www.mackova.wbl.sk/Over-si-vedomosti.html
http://www.zborovna.sk/

