
Zpestření domácí výuky a tipy na trávení volného času v době karantény 

Vážení rodiče,  

škola zajišťuje náhradní výuku prostřednictvím webových stránek školy (2. stupeň) nebo formou 

komunikace s rodiči prostřednictvím e-mailů (1. stupeň). Vyučující 1. stupně zadávají práci pro své žáky 

v rámci dohodnuté frekvence a pravidel. Pro žáky 2. stupně budou zadávány nové úkoly pro jednotlivé třídy 

a předměty vyučujícími těchto předmětů. Děti využijí ke zvládnutí nového učiva nebo opakování a 

procvičování učiva učebních pomůcek, které mají k dispozici (učebnice, pracovní sešity). Pro zpestření 

domácí výuky nabízíme vašim dětem také níže uvedené možnosti (bezplatné výukové programy a učebnice, 

podpůrné výukové programy ČT). Přidáváme také tipy na trávení volného času v době vyhlášené 

karantény. 

Program UčíTelka 

 30minutové vzdělávací bloky pro žáky 1. stupně (vždy 30 minut pro 1 ročník – různé předměty 

včetně tělocviku se známými českými sportovci) 

 každý den od 9:00 na kanálu ČT2 

 Rozvrh hodin: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-rozvrh/ 

Program Odpoledka 

 Pásmo vzdělávání pro žáky 2. stupně 

 Každý den od 12:00 na kanálu ČT2 

 Program: https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr[nadtitul]=Odpoledka 

Program Škola doma 

 Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na SŠ 

 Úterý a čtvrtek 14:00 – 14:45 na kanálu ČT1 

 Odkaz: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/ 

Další možnosti: 

• Učebnice Fraus – interaktivní učebnice pro všechny předměty a věkové skupiny 

• https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma  

• Včelka – procvičování čtení, angličtiny a španělštiny 

• https://www.vcelka.cz/?fbclid=IwAR0tiflOjJADqCh_SXul4A5LjK_R-

5olpLzKps8VsnKBLFn_aMpPV9rxOCc  

• Khanovská škola – výuková cvičení a videa (mj.) z matematiky a přírodovědných předmětů 

• https://cs.khanacademy.org  

• Umíme to – on-line cvičebnice pro procvičování různých předmětů 

• https://www.umimeto.org  

• Učebnice online (NOVÁ ŠKOLA) - Multimediální interaktivní učebnice pro 1. a 2. stupeň ZŠ 

• http://ucebnice.online 
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• Duolingo – procvičování cizích jazyků 

• https://cs.duolingo.com  

• Veselá chaloupka – online výukové materiály pro prvostupňové děti 

• https://www.vesela-chaloupka.cz  

• Škola s nadhledem – online interaktivní cvičení pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ 

• https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled  

• Školákov – procvičování pro děti na 1. stupni ZŠ 

•  https://skolakov.eu  

• Primaúča – výuková videa obsahující učivo českého jazyka pro 1. stupeň 

• https://www.primauca.cz  

• Komiksy pro děti o astronomii 

• http://www.asu.cas.cz/cz/deti-a-

mladez/komiksy?fbclid=IwAR3ibTKB72dE8iD9eAJabPTut4sQRbqkV9qf_6FlpUMufcuN5r

ohYUHcfT8  

• Výukový program Vyprávěj příběhy 

• https://vypravej.pametnaroda.cz  

• Znalostní hra Dobyvatel 

• https://dobyvatel.nova.cz  

Tipy, jak trávit volný čas v karanténě (zdarma) 

 Virtuální prohlídka světových muzeí  

o https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours  

 Sledování přednášek 

o https://www.ted.com  

 Čtení knih a časopisů 

o http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/časopisy  

o https://www.kosmas.cz/vyklad/43/e-knihy-zdarma  

o https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni  

 Poslouchání rádia  

o https://portal.rozhlas.cz  

 Poslech audioknih  

o https://zvukoveknihy.cz  

 Poslech podcastů (různorodá témata, zajímavé rozhovory…) 

o Přes podcastové aplikace (zdarma ke stažení přeš Google Play/App store) 

 Online cvičení 

o Např. české programy FitFab https://fitfabstrong.cz/ 

Pozn. Doporučený prohlížeč Google Chrome. 
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