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Weby se vzdělávacím obsahem a procvičováním převážně pro 1 předmět

V tabulce máte k dispozici odkazy, které se zaměřují na výuku jednoho předmětu, nebo jsou po
jednotlivých předmětech strukturovány v prvním sloupci vyjma ikony autora máte i předmět, na který
se stránka zaměřuje. V posledním sloupci je uvedeno datum, kdy jsme daný odkaz vyzkoušeli.
PŘEDMĚT

ODKAZ NA AKTIVITU

DATUM
KONTROLY/POZ
N.

PŘÍRODOVĚDA MŠ A

Pracovní listy:

1. STUPEŇ ZŠ

https://trello.com/c/VdP3LIFQ/1-kdy%C5%BE-m%C3%A1%C5%A1-

11.3.21

chvilku
DĚJEPIS

Lekce pro distanční výuku:

11.3.21

http://www.dejepis21.cz/distancnivyuka?fbclid=IwAR30ZAdq90bgBj8hI-N_MRB4zRZ66eW_dSgR0mn_ekcppLX1FodLQw6zXo

MATEMATIKA

Krása a podivuhodnost matematiky, možná zajímavý úvod do

11.3.21

matematiky od Jiřího Rákosníka z Matematického ústavu AV ČR,
který přibližuje krásu matematiky. Že naučit se ji může i ten, kdo na
ni „nemá buňky“ a také jak královna věd ovlivnila animovaný seriál
Simpsonovi.
MATEMATIKA SŠ

Techambition studentům můžete zadávat matematické příklady a

11.3.21

detailně sledovat, jak se jim daří je vypracovávat.
https://cze-cs.techambition.com/pricing
Učíte na střední nebo základní škole?
Pro oba stupně můžete využít základní verzi zdarma. Ceny plné
verze se liší vzhledem k rozdílnému množství obsahu. Obsahu pro
základní školy je zatím méně a plnou verzi nabízíme za zaváděcí
cenu
MATEMATIKA

Program pro interaktivní geometrii, algebru i analýzu nabízí

11.3.21

GEOGEBRA, který lze stáhnout zdarma, nebo využívat on-line.

MATEMATIKA 1. - 9. ZŠ

Matematiku pro 1. - 9. ročník základních škol v hravé formě nabízí

11.3.21

Matika.in Scénáře pro práci s www.matika.i při výuce používají paní
učitelky Veronika Tomanová a Markéta Dvořáková ze ZŠ Curie.
Slouží pro inspiraci.
FINANČNÍ GRAMOTNOST

Zlatka.in Na naší webové stránce se děti dozví informace o finanční

(1.,2. STUPEŇ ZŠ A SŠ

gramotnosti, dovednosti také prakticky a zábavnou formou

11.3.21

procvičují.
Můžete sledovat pokroky dětí a žáků, získáte přehledné statistiky
jednotlivých žáků a různá doporučení pro další řešení úkolů.
ČJ (1. - 6. TŘÍDA ZŠ A 4.

ROČNÍK SŠ)

1

Gramar.in Úlohy z češtiny pro děti na ZŠ

11.3.21

1
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ZEMĚPIS
MATEMATIKA HEJNÉHO

Geograf.in zábavná geografie,informace o celém světě

11.3.21

Hejného metody vydané společností H-mat, o.p.s., včetně
metodických komentářů a webinářů k Hejného metodě. Online

11.3.21lPlacen

prostředí umožňuje i tvorbu vlastních pracovních listů.

é/10dní

Informace a podpora webináři k Hejného metodě.

zdarma

Video k tomu, jak zvládají v době karantény Hejného metodu
rodiče.
https://www.h-edu.cz/ucebnice
MATEMATIKA (GYMNÁZIUM)

Na matematiku hravě šli ve svých on – line kurzech i na Gymnázium

11.3.21

Litoměřická:

o

jak na Vzdálenost bodu od roviny a od přímky
v prostoru;

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

jak na Soustavy lineárních nerovnic;
jak na Kružnice;
jak na Nerovnice v součinovém tvaru;
jak na Kružnici a přímku;
jak na Nerovnice v podílovém tvaru;
jak na Elipsu;
jak na Rovnice s absolutními hodnotami;
jak na Parabolu;
jak na Nerovnice s absolutními hodnotami;
jak na Tečnu paraboly;
jak na Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma
neznámými;

o
o

jak na Gaussův eliminační algoritmus;
jak na Rovnice v oboru komplexních čísel;

Matematice a nejen té, se na svém youtubovém kanále věnuje
MATEMATIKA

učitel Václav Nádvorník.

MATEMATIKA PRO ZŠ A SŠ

Aplikace Mathman, Matematika zábavně, interaktivně a zdarma!

MATEMATIKA SŠ

TIP pro učitele a žáky SŠ! Vyzkoušejte online výuku matematiky na

11.3.21

11.3.21

11.3.21

stránkách Math4U. Najdete tam výukové i zábavné materiály pro
učitele, celou třídu, i jednotlivé studenty.
UČITEL – Tvorba testů na míru
STUDENT: Najdi řešení z hlavy
On-line testy z otázek, které vyřešíš i bez papíru a tužky
ČJ MAT /1.2.STUPEŇ

Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde

11.3.21

procvičovat i na Onlinecvičení.cz. DENNÍ STATISTIKA VÍTĚZŮ

2

MAT ANGL-PRO NADANÉ

Pro studenty, kteří zvládají angličtinu a matematiku "levou zadní" a

15 dní Free

ŽÁKY

chtěli by se rádi dále rozvíjet, Cambridge University Press poskytlo k

Trial /zdarma

dispozici na 90 dnů své online prostředí Cambridge Online

11.3.21

1
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Mathematics

ČJ MAT /1.2.STUPEŇ

Procvičování češtiny a matematiky pro 1. stupeň základní školy

11.3.21

hravě a zábavně lze i na Škola ZVESELA.
Novinka e - bok https://www.skolazvesela.cz/ebook-jak-nanasobilku/
ČJ MAT,ČJS /1.2.STUPEŇ

Zajímavé materiály pro výuku M, Čj, ČJS 1.st. základních škol nabízí i

11.3.21

web Luštěnky. Interaktivní cvičení pro zpestření domácí přípravy
žáků 1. stupně ZŠ.
Rozděleno po ročnících i předmětech, obsahují také kontrolu.
Marcela Ryšavá - bývalá učitelka na základní škole
rysavamarcela@gmail.com
MAT, PŘÍPRAVA K MATURITĚ,

Výuku matematiky podporuje i Doktor Matika. Nabídka programů

KE ZKOUŠKÁM ATD.

od 0,- do 149,-úměsíc
Online Kurzy

Ceny dle
výběru kurzu,
služby 11.3.21

Výuková videa seřazená do tématických online kurzů Příprava na
maturitu
3denní intenzivní kurzy ve tvém městě. Najdi si ten svůj! Online
Doučování Doučování přes Skype, Messenger a jiné programy z
pohodlí tvého domova! Matematická Wiki
Nespočet profesionálních matematických článků
GEOMETRIE ZŠ, SŠ

GeoTest je učební pomůcka pro zadávání a řešení geometrických

11.3.21

konstrukčních úloh. Jádrem GeoTestu je GeoGebra, program pro
tvorbu geometrických konstrukcí. Lze jí použít jak pro on-line výuku,
tak i v běžné hodině. Hodí se především na výuku planimetrie jak
pro ZŠ, tak pro SŠ. Učitel zadá úlohy výběrem z mnoha z
předpřipravených úloh a pak sleduje postup plnění žáky. Žáci hned
vidí, zda úlohu udělali dobře či ne. V případě špatného řešení může
zkoušet plnit opakovaně.
MATEMATICKÁ A

BERNEŠKA.CZ.

11.3.21

Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM)

11.3.21

PŘEDMATEMATICKÁ
GRAMOTNOST, PŘÍPRAVA NA
ZŠ PRO PŘEDŠKOLÁKY I PRO
PŘIJÍMAČKY NA STŘEDNÍ
ŠKOLU
WEB K INFORMATICE A
INFORMATICKÉMU MYŠLENÍ
(VŠECHNY KATEGOROIE)

VZDĚLÁVACÍ SOFTWARE

3

Výuková pomůcka nové generace
Corinth je nejpokročilejším vzdělávacím softwarem na trhu.
Propojuje technologie, které studenty baví, s nástroji, které učitelé

11.3.21

1
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používají každý den.
Česká společnost Corinth rozhodla zpřístupnit svou vzdělávací 3D
pomůcku zdarma všem studentům a učitelům pro domácí použití.
Aby pro výuku mohl každý žák či student použít své vlastní zařízení,
zpřístupňuje Corinth svůj obsah na online platformě Lifeliqe. Corinth
pro online vzdělávání lze získat přes kontaktní formulář.
Seznámit se s pomůckou můžete na některý z připravovaných
webinářů.

ČJ

Ústav pro jazyk český AV ČR vytvořila Internetovou jazykovou

11.3.21

příručku, kterou lze využívat také k výuce českého jazyka.
ČJ

Čeština nemusí být nuda, to svým pojetím výukových materiálu na

11.3.21

svém portálu se snaží dokázat MOJE ČEŠTINA. Aktuálně čeština

ukázka

s maňásky zdarma, placené různé další aktivity (vyjmenovaná slova,

zdarma, rok

y/i, pády…atd.) www.facebook.cz/cestinasmanasky.

300,6měsíců 200,-

ČJ

Pracovní listy pro čtení s porozuměním na G a SOŠ přináší pro školy

11.3.21

ke stažení na svých stránkách VISK (Vzdělávací institut
Středočeského kraje).
ČJ

ČJ

Procvičování češtiny odkudkoliv a čemkoliv, od interaktivní tabule až

11.3.21

po mobil je dostupné na UMÍME ČESKY.

PLACENÉ

ČEŠTINA.DIKTÁTY.CZ Připravujeme pro vás novou verzi diktátů

11.3.21

Nové diktáty již na konci srpna 2020
Dej si prázdninovou pauzu :-)
ČJ

Podpoře výuky v Češtině krok za krokem se věnuje také portál

11.3.21

Mozaika.EU, kde naleznete i rozřazovací testy pro cizince.
PSANÍ- PŘEDŠK. A 1.TŘÍDA

Pro procvičování písmen je možné si doma stáhnout z PÍSANKA.CZ,

11.3.21

kde lze nalézt jednotlivé listy písanky k volnému stažení.
ČJ

Vyjmenovaná slova hrou? Kde psát Y se rozhodla pořadem na

11.3.21

vyjmenovaná slova pro děti připravit ve své divadelní škole
Ypsilonka.
PŘÍRODNÍ VĚDY

Inspirace zaměřené na badatelsky orientované učení v oblasti

11.3.21

přírodních věd jak pro ZŠ tak i SŠ nabízí web Badatelé.CZ.

PŘÍRODNÍ VĚDY 1.+2.ST. ZŠ A

E-Kabinet velké množství materiálů pro výuku

11.3.21

SŠ.

CHEMIE ZŠ , SŠ

4

Portál PřF UK / STUDIUM CHEMIE

11.3.21

1
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Prvky.com

CHEMIE + ČL. GEOLOGII A

11.3.21

MINERALOGII
11.3.21

CHEMIE, BIOLOGIE-ZŠ

Martin Čermák, učitel na Gymnáziu U Libeňského zámku,
prostřednictvím svého Webu o chemii a biologii zprostředkovává
materiály, které vytváří s žáky zejména pro učitele, učitelky, žáky a
žákyně ze základních škol.
https://vida.cz/vida-na-doma

11.3.21

PŘÍRODNÍ VĚDY / POKUSY

Akademie věd ČR přispívá k přírodovědným předmětům svým
CHEMIE A PŘÍRODNÍ VĚDY

portálem POKUSY NA DOMA.CZ.

Ústav experimentální botaniky AV ČR se také rozhodl přispívat
PŘÍRODNÍ VĚDY / POKUSY

11.3.21

11.3.21

k podpoře vzdělávání žáků, kteří jsou nyní nuceni se učit doma
přípravou návodů na pokusy:

•
•
•
•

návod na pokus jak Rozsvítit cukr;
návod na vyzkoušení si Akčnosti enzymů;
návod jak si Vyrobit škrob;
co udělají enzymy s bonbony, to se dozvíte u
Medvědožravého ovoce;

•

prozkoumejte barviva antokyany, která mění barvu podle
pH u Barevných hrátek s květy;

•
•

hravý pokus pro děti při výrobě Kapek a žížal z pektinu;
zjistit jak rostliny rozvádí vodu, živiny a další látky lze zjistit
u pokusu Barvení cévních svazků;

Windy.com, mapa světa s meteorologickými jevy (proudění
ZEMĚPIS/METEOROLOGIE

11.3.21

vzduchu, deště, bouře, teploty apod., včetně přístupu na kamery
v jednotlivých oblastech.
11.3.21

e-learning „Staň se objevitelem kontinentů“ na portálu Mapujeme
svět.
ZEMĚPIS
K výuce zeměpisu lze využít i portál Agentury ochrany přírody a
PŘÍRODNÍ VĚDY

krajiny ČR, která na svých stránkách má VÝUKOVÉ MATERIÁLY pro
učitele i žáky.
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11.3.21

1
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Občanská věda - iNaturalist - aplikace Kalifornské akademie věd a

PŘÍRODNÍ VĚDY
POZOROVÁNÍ

11.3.21

Národní geografické společnosti o aplikaci: ZDE

11.3.21

výukové materiály online

o
o
o

EVVO

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

NP Šumava;
NP České Švýcarsko;
NP Podyjí.

https://www.eklasa.cz/co-je-klasa

11.3.21

KLASA – značka kvalitních potravin se také zapojuje do podpory
vzdělávání a připravila pro předškoláčky APLIKACI ŽIVOT NA STATKU
a pro školáčky APLIKACI STATKÁŘ, které si lze stáhnout na Google
Play nebo App Store a které nejen zabaví, ale ještě děti přiučí
zajímavým věcem.

EVVO

AJ

"Jak se kapičky staly pitnou vodou"-film pro MŠ, ZŠ autor: svazek

11.3.21

vodovodů a kanalizací Ivančice
Nejlepší aplikace pro studium angličtiny (Honza Chvojka, lektor AJ

11.3.21

a překladatel )
11.3.21

Včelka
https://www.vcelka.cz
cvičení jsou obzvláště vhodná pro děti se specifickými poruchami
ČJ AJ ŠPA

učení nebo pro cizince.
Záznam z webináře jak pracovat s tímto programem naleznete ZDE
Učitelům a rodičům spec. pedagog J. Budíková z PPP P11 a 12
doporučuje program, neboť pokrývá jak potřeby předškoláků z
hlediska stimulace před čtenářských dovedností (sluchové a zrakové
vnímání, fonologické oblasti), tak i potřeby dětí, které se učí zvládat
techniku čtení nebo se učí číst s porozuměním. Nabízí efektivní a
zároveň pro děti atraktivní cvičení pro rozvoj čtenářství. Aplikace se
osvědčila v poradenství, na školách i domácí výuce.
11.3.21

https://www.duolingo.com/learn
Doporučili bychom ji ale spíše žákům, kteří s cizím jazykem teprve
JAZYKY

začínají.
11.3.21

AJ

Help for English

Při výuce jazyků potřebují žáci častý kontakt nejen s učitelem, ale
také autentickým jazykem. Mooveez chce pomoci, proto v reakci na
JAZYKY

situaci s opatřeními kolem COVID-19 otevírají svůj veškerý obsah
zdarma do konce srpna 2020.
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11.3.21
PŘEDPLATNÉ
849,00 Kč

1
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JAZYKY

Aplikace WocaBee Učitelům to umožňuje zadávat během
nuceného volna žákům novou slovní zásobu z jakéhokoli cizího
jazyka na procvičení v domácím prostředí. Kromě toho aplikace
umožňuje naplánovat / spustit online písemku, či spustit hry.
Navíc přes tuto aplikaci je dokonce možná přímá komunikace
učitele s žákem či celou třídou formou zpráv.

11.3.21

Wocabee je jazykově nezávislá aplikace , takže může být použita pro jakýkoliv cizí jazyk
Aplikace (menu, tlačítka, pokyny) je momentálně dostupná v
českém, anglickém, německém, slovenském, polském, italském, chorvatském a maďarském jazyce.
11.3.21

EasyLingo k stažení ZDARMA nejprodávanější e-book

AJ NA CESTY
Seduo.cz

11.3.21

KURZY RŮZNÉHO ZAMĚŘENÍ
EDUKO - e-učebnice

11.3.21

EKONOMIE, PRÁVO

Trainbra.in

11.3.21

KRITICKÉ MYŠLENÍ

BUĎ SAFE ONLINE
BEZPEČNOST IT

11.3.21

Kurz jak se správně a bezpečně chovat v online světě, Jirka Král,
Avast a odborníci z E-Bezpečí. Žák jako špión bude sledovat chat
dvou lidí, které se odehrají v různých situací – řeší se hry, rande,
celebrity, ale i nadávky a vyhrůžky.
GRAMOTKA

11.3.21

EKONOMIKA A CESTOVNÍ
RUCH PRO SŠ A SOU

11.3.21

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Svět médií Web vznikl na základě povinně volitelného předmětu
pražského Gymnázia Na Zatlance.

11.3.21

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA, LIDSKÁ
PRÁVA, OBČANSKÁ
ANGAŽOVANOST…

Jeden svět na školách
https://www.jsns.cz/lekce/416814-medialni-vzdelavani-pro-1stupen-zs
vzdělávací portál JSNS.CZ (audiovizuální lekce dokumentární filmy
a metodické materiály)
11.3.21

1.ST ZŠ MEDIÁLNÍ

7

O2-chytrá škola: V digitálním světě
témata online a internetové bezpečnosti a mediální gramotnosti.

1
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GRAMOTNOST,IT
BEZPEČNOST

11.3.21

OBČANSKÁ VÝCHOVA A
SPOLEČENSKÉ VĚDY

Občankáři.CZ
Slavné dny

Paměť národa/ Vyprávěj příběh V projektu Vyprávěj příběhy si žáci
OBČANSKÁ VÝCHOVA A
SPOLEČENSKÉ VĚDY

11.3.21

a studenti hledají pamětníka, učí se s ním vést rozhovor, zjišťují si
historické souvislosti, natočí pamětníkův příběh na kameru a
diktafon a pak jej zpracují do audiovizuální podoby. Poznávají tak
zajímavým způsobem nedávnou historii, naučí se hledat v
archivech, ptát se a příběh dál vyprávět.
Respekt

OBČANSKÁ VÝCHOVA A
SPOLEČENSKÉ VĚDY

11.3.21

https://www.respekt.cz/specialy?fbclid=IwAR1sTDBhSiZv8v5Dyvy_g
UYp6u9BmcmWZXEdC3zDJcE2QZwG34bhwLLJOC8

Moderní dějiny

11.3.21

DĚJEPIS , OBČANSKÁ
VÝCHOVA

11.3.21

OBČANSKÁ VÝCHOVA A
SPOLEČENSKÉ VĚDY

Politika Z /Youtube

11.3.21

DĚJEPIS, VLASTIVĚDA

DĚJEPIS

HistoryLab - vhodné prostředí
pro distanční vzdělávání v
dějepise
VŠEOBECNÝ PŘEHLED
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http://kralovskedilo.ktf.cuni.cz/

Historylab
https://historylab.cz
Vzdělávací aplikace pro práci s historickými prameny 20.století

11.3.21

https://www.youtube.com/watch?v=VKWujBrnDfU

Virtuálně do muzea
Online výstavy
Přesouváme se za vámi do online prostředí. Přestože je většina
objektů Národního muzea od 11. 5. 2020 opět otevřena, naše
výstavy si můžete stále užívat i z pohodlí a bezpečí domova. Zapněte
si počítač a společně s našimi kurátory prozkoumejte aktuální i již
ukončené výstavy.
Muzea pro děti
https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/narodni-muzeum-pro-deti

11.3.21

1

Weby se vzdělávacím obsahem a procvičováním převážně pro 1 předmět
DROP IN / přednáška Co je alkohol.

11.3.21

PRIMÁRNÍ PREVENCE

11.3.21

DĚJEPIS

Dějepis v 21. stole/ D – 21
materiály pro distanční výuku
tvorba metodik pro učitele, rozvoj projektového vyučování
11.3.21

PSANÍ NA PC

Psaní Hravě pro školy
Psaní všemi deseti
návod Jak na domácí výuku
11.3.21

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Bezpečné cesty/ Škoda auto
ZDE

DDM Praha 6. DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Charanga Online knihovna kvalitních interaktivních materiálů pro
hudební výuku a také prostor, kam si můžete nahrávat své vlastní
materiály.
Můžete zde využívat hotové lekce, kurzy a studijní plán, nebo si
pomocí nástrojů, které platforma obsahuje, rychle a jednoduše
vytvářet své vlastní.
Usilujeme o spojení nejnovějších vzdělávacích technologií s
moderními pedagogickými přístupy a vytváříme materiály, které si
skutečně oblíbí učitelé i děti.
2020-2021 školení v jednotlivých krajích
https://www.charanga.cz/site/cenik/
Salmondo https://www.salmondo.cz

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ ZŠ
SŠ

PODPORA PODNIKAVOSTI

11.3.21

Vyzkoušet lze
aktuálně
zdarma11.3.21

11.3.21

Nejvíce je pak využívána výchovnými a kariérovými poradci a
školními psychology pro získání podkladů pro jejich individuální i
skupinovou poradenskou činnost a jako její rozšíření.
Středočeské inovační centrum
Webinář: Podpora podnikavého absolventa

web KULINÁŘSKÉ UMĚNÍ

11.3.21

11.3.21

GASTRONOMICKÉ OBORY

TECHNICKÉ OBORY
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TechPedia http://techpedia.fel.cvut.cz/home/blocks
výkladový slovník, pomůcky, prac listy.
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Weby se vzdělávacím obsahem a procvičováním převážně pro 1 předmět

OBOR INSTALATÉR

STAVEBNÍ OBORY

PROGRAMOVÁNÍ

FINANČNÍ GRAMOTNOST

AlcaPLAST
Domácí výuka nejenom pro žáky

11.3.21

STAWEBNICE
Interaktivní učebnice / fi. Heluz

11.3.21 zdarma

DARKBOT , Intellectus, DATEL (Digitální A TEchnologickou
Laboratoří). Zpestření výuky programování
a zároveň ukazuje, jak lze propojit různé oblasti výuky

http://www.aisis.cz/cz/7-rozumime-penezum.html
AISIS

11.3.21

11.3.21

1. A 2ST. ZŠ
Tipy pro komunikační výchovu
M.Mlčoch a kolektiv autorů: Komunikační výchova v praxi
Soubor cca 100 pracovních listů a projektů byl vytvořen v rámci
projektu ESF Komunikační výchova (2008–2011), ř Hlavním
výstupem je knižní publikace Komunikační výchova v praxi,
doplněná metodickou příručkou a CD, které obsahuje komplet
všech výukových materiálů včetně audiovizuálních příloh.
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