Weby s výukovou látkou
a procvičováním - doporučené odkazy
1. Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny.
Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp
2. Nezkreslená věda je vzdělávací program Akadamie věd –obsahuje videa do 10ti minut, zabývající
se konkrétními problémy a tématy napříč obory. Myslím, že se to bude se líbit i rodičům. Vypráví
herec Pavel Liška.
https://www.youtube.com/watch?v=6SzXdSdiiog&list=PLJ4fp4-Xe5G-B4lU2MmOSXK995HEESDVK
3. Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí https://www.matika.in/cs/
4. Finanční gramotnost zase (1.,2. stupeň ZŠ a SŠ), https://www.zlatka.in/cs/
5. Češtinu (1.-6. třída ZŠ a 4. ročník SŠ), https://www.gramar.in/cs/
6. Zeměpis https://www.geograf.in/cs/
7. Nabla.cz se zaměřuje na biologii, fyziku, matematiku, češtinu, chemii a programování.
Speciální sekce jsou dokonce připraveny i pro maturanty http://www.nabla.cz
8. Některé kapitoly z chemie nebo z přírodopisu pro 9. Ročník jsou zde:
http://www.prvky.com/ostatni.html
9. Čtení, angličtinu a španělštinu si žáci mohou na mobilu nebo tabletu procvičovat na Včelce.
Interaktivní cvičení jsou obzvláště vhodná pro děti se specifickými poruchami učení nebo pro cizince,
momentálně je aplikace na 6 týdnů pro rodiče zdarma. https://www.vcelka.cz/
10. Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
11. Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete:
https://skolakov.eu/?fbclid=IwAR0O6YbiGP9RXuHcXnROMITyinE92dUclVO45jiEVuteotf47CPY2gAGm
fQ
12. Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické
učebnice pro základní i střední školy. https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma
13. Portál Moderní dějiny nabízí kvalitně zpracované výklady událostí minulého století. Materiály se
mohou hodit pro dějepis i občanskou výchovu. http://www.moderni-dejiny.cz/rubrika/metodika/
14. Na Old Maps Online (ENG) můžete vyhledávat historické mapy míst na celém světě. Nechybí mezi
nimi samozřejmě ani Praha. https://www.oldmapsonline.org/

15. Pokud vaše děti zvládají angličtinu, doporučujeme kanál The School of Life
(k videím je možné dodat titulky v češtině – viz postup níže ).
To je spíše pro starší žáky, zaměřeno na konkrétní témata.
https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel/playlists?fbclid=IwAR1x88O4Hg6kd9L2Px9GLpDo54QYu7q_zSgpMuj283FGLpdthA5mKVaAFE

1. Po spuštění videa, spusťte titulky (červeně podtržený obdélníček vpravo dole)

2. Volba „ozubené kolečko“ – zmáčkněte na jazyk titulků.

3. Ve volbě jazyka titulků označte – Automatický překlad, nebo češtinu (pokud tam je)

16. Pokud je vaším cílem zlepšit mediální gramotnost vašich studentů, velmi doporučujeme portál
Svět médií a jeho otevřenou učebnici, ve které naleznete zpracované kapitoly z mediální výchovy.
Web vznikl na základě povinně volitelného předmětu pražského Gymnázia Na Zatlance.
http://svetmedii.info/otevrena-ucebnice/
17. Zde vysokém rozlišení najdete fotografie mnoha uměleckých děl.
https://artsandculture.google.com/
18. Přes 3300 vzdělávacích přednášek na různá témata najdete na TED Talks. Mnoho z nich je česky,
případně jsou opatřeny českými titulky. Nebojte se však se žáky ve vyšších ročnících pracovat ani s
videy v angličtině. https://www.ted.com/talks
Další odkazy naleznete na: https://perpetuum.cz/2020/03/jak-zvladnout-vyuku-po-uzavreni-skoltipy-na-online-aplikace/

