2) Weby se vzdělávacím obsahem– kombinace, propojování více předmětů, obsahů, zdroje
V tabulce máte k dispozici odkazy, které se zaměřují na výuku více než jednoho předmětu, jsou
zpravidla koncipovány interdisciplinárně, propojují obsahy, témata. Dále jsme zde zařadili i stránky,
které poskytují zajímavé zdroje pro výuku. V prvním sloupci vyjma ikony autora máte i předměty, obory,
témata, na která se stránka zaměřuje. V posledním sloupci je uvedeno datum, kdy jsme daný odkaz
vyzkoušeli.

PŘEDMĚT

ODKAZ NA AKTIVITU

DATUM
KONTROLY/
CENA

Nakladatelství FRAUS *
Program RESTART https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma/program-restart
Zkušenosti z výuky po uzavření škol

12.3.2021

Procvičování zdarma
https://www.skolasnadhledem.cz/?utm_source=HP_fraus&utm_
medium=box&utm_campaign=Skolasnadhledem_10_2020
Předškoláci, MŠ,ZŠ

RAABE https://pracovnisesity.raabe.cz/eknihy-raabe Pracovní listy k

12.3.2021

rozvoji předmatematických dovedností, grafomotoriky nebo řeči nyní
Kuliferda a jeho svět
Nakladatelství TAKTIK

12.3.2021

https://www.etaktik.cz/ucebnice-a-pracovni-sesity
Do portfolia společnosti patří moderní učebnice a pracovní sešity,
pokrývající široké spektrum základních učebních předmětů, jakož i
mezipředmětové učební a vzdělávací pomůcky pro žáky základních škol,
víceletých gymnázií a středních škol.
12.3.2021

Cizí jazyky (Ně, Ru,A,Špa)

S podporou učitelům cizích jazyků přichází i nakladatelství KLETT ale i
Inspirativní blog pro učitele. https://www.klett.cz/
Khan Academy - web a mobilní aplikace.s interaktivními videi

12.3.2021

https://cs.khanacademy.org/coach/welcome
Řízení školy online
poslední aktualizace18. května 2020
Online učebnice, aplikace https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/ucebnice-online-vyukoveaplikace-a-dalsi-k-dispozici-zdarma.a-6479.html
webová knihovna eJMŠKOLY
Zdroj výukových materiálů

KAP rozvoje vzdělávání Jihomoravský kraj (JMK) https://kap.kr-

všechny stupně vzdělávání

jihomoravsky.cz/

Polytechnická výchova

https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/materials

12.3.2021

12.3.2021

12.3.2021

zdroj pro výuku školy Jihomoravského kraje sdílí výukové materiály pro
všechny úrovně vzdělávání.
Konference PolyGram cílem bylo zhodnotit přínos projektu pro rozvoj
polytechnické výchovy na všech stupních primárního a sekundárního
vzdělávání
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12.3.2021

Školský portál Karlovarského kraje určení rodičům, žákům, učitelům a
ředitelům základních škol.
12.3.2021

DUMy.CZ – největší úložiště DUMů pro všechny předměty a stupně.

12.3.2021

Red Monster
https://redmonster.cz/home
moderní vzdělávací online kurzy pro základní a střední školy, které
obsahují kompletní učivo ZDE.
12.3.2021

1.,2. st. ZŠ

MŠ a ZŠ Na Beránku vzdělávacích materiály a zásobník odkazů na online
zdroje.

ZŠ

Katalog VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ pro žáky i učitele s učivem pro ZŠ

12.3.2021

v různých předmětech, včetně odkazů na další zajímavé webové stránky
s digitálními výukovými materiály
Tipy a náměty k výuce na dálku https://www.vyukovematerialy.eu/
Procvičování učiva

Drillandskill.cz.

Zkušební
verze
zdarma
12.3.2021

Umíme to https://www.umimeto.org/
čj,Ang,N,M.programování,
všeobecný přehled
12.3.2021

1.stupeň ZŠ

Školákov.eu.

12.3.2021

na TVOŘIVÁ ŠKOLA
12.3.2021

Škola s nadhledem.
Online
procvičování, publikace ZŠ,SŠ
1.stupeň ZŠ M, ANG

Vzdělávací portál KOZMIX

90 dní

I v českém jazyce! Jednoduše přístupný z počítače, tabletu či ze

/zdarma

smartphonu. Při tvorbě matematické části projektu se např. vycházelo ze
základů jedinečné výukové metody z Finska.
Přes 3300 vzdělávacích přednášek na různá témata najdete na TED

12.3.2021

v češtině případně s titulky https://www.ted.com/
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Komplexní nabídka vzdělávacích aktivit pro pedagogy, studenty a žáky
například
Inspirace pro výuku https://www.eduteam.cz/inspirace-pro-vyuku/

12.3.2021

Otevřená věda Akademie věd ČR
Otevíráme cestu k vědě Realizujeme STUDENTSKÉ VĚDECKÉ STÁŽE.
Vytváříme NEZKRESLENOU VĚDU. Vzděláváme PEDAGOGY.
Organizujeme VELETRH VĚDY, pořádáme PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, VÝSTAVY
a další akce pro veřejnost

12.3.2021

http://www.otevrenaveda.cz/cs/index.html
NEZkreslená věda
https://www.youtube.com/user/OtevrenaVeda/playlists?disable_polyme
r=1
12.3.2021

Snídaně Brain&Breakfast primárně vznikly pro vzájemné inspirování se lidí
z různých profesních oblastí. Aby zajímavé pohledy na různé témata
zdroje

nezapadla a zůstaly zachovány nové obzory, představení různých odvětví
a myšlenek od lidmi se silným příběhem zaznamenal autor těchto snídaní
na videa formou přednášek, které lze využít do různých předmětů.
12.3.2021

Isibalo.com výuková videa, testy a příklady z matematiky, chemie a fyziky.
M,CHE,FY

Natáčeny jsou mladou skupinou lektorů, jsou v češtině a částečně
zdarma.
SMART fish SEE

12.3.2021

I nternetové zdroje pro učitele nejen 1. stupně ověřené a odzkoušené lze
nalézt na blogu učitelky a lektorky využívání ICT technologií ve výuce
Martiny Vokounové.
Slovníček k online aplikacím Kahoot a Quizizz.
Zde je odkaz do klasické verze Digitální knihovny AV, kde jsou přístupné
pouze dokumenty, u nichž to umožňuje Autorský zákon ČR nebo
smlouvy s vydavateli.

11.817. kv
ětna 2020
skončila

zdroje

Můžete využít přístup do Digitální knihovny NK ČR (https://krameriusdnnt.nkp.cz/), kde jsou pro přihlášené uživatele zpřístupněna tzv. Díla
nedostupná na trhu. Jde o knihy a časopisy vydané do roku 1989 na
území ČR, které již nejsou komerčně dostupné a jejichž zpřístupnění
nezakázal jejich autor nebo vydavatel. Stačí Vám k tomu pouze
přihlašovací údaje, které u nás dostanete při registraci.
Videa AV https://www.facebook.com/watch/akademieved/

také
možnost
prohlížet
kompletní
obsah
Digitální
knihovny

Předškoláci a 1. stupeň

Mnoho zajímavých video NÁVODŮ NA CHEMICKÉ POKUSY, po kterých
bude žáky chemie bavit pak jsou připraveny v sekci VĚDA NA DOMA –
POKUSY.
JEDNODUCHÉ UČENÍ https://jednoducheuceni.cz/ Stáhněte si ebook
zdarma Jednoduché učení,
aneb jak pomoci svému dítěti učit se lehce a snadno
https://jednoducheuceni.cz/ebook-zdarma/

AV ČR

12.3.2021
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12.3.2021

Národní digitální knihovna DNNT
Službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu poskytuje Národní
knihovna České republiky uživatelům prostřednictvím knihoven, které
poskytují veřejné knihovnické a informační služby a taky VŠ. Jedná se o
dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70
let od smrti autora) a nejsou dostupné na trhu.
Pro všechny subjekty z Kramerius VŠ zůstává přístup možný do 31. 7.
2020, nebo do narovnání smluvních vztahu mezi subjekty.
12.3.2021

Městská knihovna v Praze https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/
e-knihy
Audio

Český rozhlas https://www.mujrozhlas.cz/temata
od vzdělávacích témat až třeba po čtenářské deníky

Audio 1. stupně ZŠ

Rádio Junior

UčíTelka/ Česká Televize

12.3.2021
12.3.2021

12.3.2021

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/
12.3.2021

ČT edu

Portál ČT EDU nabízí tisíce videí pro chytrou zábavu i vědu, přes 3 000
vzdělávacích videí z pořadů České televize. Videa jsou přehledně
rozdělena podle stupňů, předmětových oblastí i témat, bude
rozšiřována.

Předškolní vzdělávání

iŠkolička - Barevné kamínky

MŠ ZŠ, testy

ALFÍČEK interaktivní úlohy pro předškoláky

12.3.2021
12.3.2021

ALFbook pro ZŠ
https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz
a Alf- testování https://programalf.com/olt/www/cz/student/login
Vesela Chaloupka materiály pro práci s dětmi předškoláky i pro 1 stupeň

12.3.2021

ZŠ
Předškoláci ,1. stupeň ZŠ

Moc pěkný Web pí učitelky Mgr. Terezy Chaloupkové, která se podílí na
vícero zajímavých projektech

Předškoláci

ZŠ zejména pro žáky SPU

Pí učitelka Lenka Rybáčkova/ web E-PŘEDŠKOLÁCI zdroj inspirace
Nakladatelství v publikační činnosti zaměřené na učebnice pro základní
školy. Jako jedno z mála v České republice se soustavně zabývá
publikacemi pro děti se specifickými poruchami učení (SPU).
Nakladatelství nabízí učebnice usnadňující realizaci didaktických
požadavků na vnitřní diferenciaci a individualizaci vyučování, učebnice
respektující rozdíly v nadání a učebních předpokladech žáků.

12.3.2021
12.3.2021

Zatracená čeština Obtížné pravopisné jevy jsou rozkročovány, tak aby i
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žáci se speciálně vzdělávacími potřebami jako např. dysortografii, děti s
oslabeným jazykovým citem dokázali učivo pochopit, osvojit si ho a
aplikovat. Pro rodiče spec. pedagog J. Budíková z PPP P11 a 12
doporučuje: Při práci s doplňovacími cvičeními je vhodné pořídit si sešit
na práci s chybou.
VOŠ

ČVUT Inovace vyššího odborného vzdělávání /otevřené digitální zdroje /

12.3.2021

připravují se masivní online otevřené kurzy odkaz na DOKONČENÉ
MATERIÁLY
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