
Weby s výukovou látkou a procvičováním 

 KhanAcademy – vzdělávací web s interaktivními videy z předmětů jako je 
biologie, chemie, matematika, ekonomie a další. Web je dostupný v češtině, 
od nedávna existuje také v podobě mobilní aplikace. 

 Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online 
testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro ţáky 3. aţ 9. tříd a 
zaberou 10 aţ 20 minut. Jako rodič klikněte sem. Jako učitel (nebo 
škola) sem. 

 Výuková Youtube videa – o mnoha kvalitních vzdělávacích Youtube kanálech 
se zmiňujeme například v tomto článku, další je moţné snadno dohledat po 
zadání tématu přímo ve vyhledávači. Pokud vaši ţáci zvládají angličtinu, určitě 
doporučujeme kanál TheSchoolofLife (k videím je moţné dodat titulky). 

 Isibalo – pro matematikáře, fyzikáře a chemikáře tu máme platformu 
zaměřenou na výuková videa přímo pro jejich předměty. Web nabízí 
srozumitelně vysvětlenou látku ve videích, ale i příklady na procvičení. 

 Pokud učíte matematiku na střední škole, bude se vám hodit vědět, 
ţe Techambition v reakci na uzavření škol umoţňuje zdarma vyuţívat jejich 
sluţby. Svým studentům můţete zadávat matematické příklady a detailně 
sledovat, jak se jim daří je vypracovávat. 

 Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in, 
finanční gramotnost zase Zlatka.in (1.,2. stupeň ZŠ a SŠ), 
češtinu Gramar.in (1.-6. třída ZŠ a 4. ročník SŠ) a zeměpis Geograf.in. 

 Nabla.cz se zaměřuje na biologii, fyziku, matematiku, češtinu, chemii a 
programování. Speciální sekce jsou dokonce připraveny i pro maturanty. 

 Chemikáři určitě ocení portál Prvky.com, kde naleznou výklady určitých 
kapitol nebo interaktivní tabulku prvků. 

 Další procvičování učiva, jak uţ sám název napovídá, nabízí 
například Drillandskill.cz. 

 Procvičování látky je moţné také skrze platformu Umímeto.cz, momentálně je 
k dispozici čeština, angličtina, němčina, matematika, programování nebo 
cvičení zaměřená na fakta. 

 Čtení, angličtinu a španělštinu si ţáci mohou na mobilu nebo tabletu 
procvičovat na Včelce. Interaktivní cvičení jsou obzvláště vhodná pro děti se 
specifickými poruchami učení nebo pro cizince. 

 Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i 
na Onlinecvičení.cz. 

 Zapojit prvky počítačové hry do výuky si můţete zkusit 
díky MinecraftforEducation (ENG). Ano, jedná se o verzi mezi dětmi tolik 
oblíbené PC hry uzpůsobené pro vzdělávací prostředí. O tom, jak hra najde 
skvělé uplatnění při výuce programování nebo chemie, si v češtině můţete 
přečíst zde. Formulář, díky kterému budete moci Minecraft vyuţívat zdarma aţ 
do konce června distančně, naleznete pod tímto odkazem. 

 Pro ţáky prvního stupně základních škol skvěle vyuţijete portál Školákov.eu. 
 Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své 

elektronické učebnice pro základní i střední školy. 
 Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své 

interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň). 
 Online procvičování pro ţáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola 

s nadhledem. 
 Audiovizuální lekce pro humanitně zaměřené obory (například dějepis nebo 

občanskou výuku) najdete na portálu Jeden svět na školách. Pokud jste 
doteď bojovali s nedostatkem času pro promítání filmů ve výuce, nyní nastal 
ten správný čas se jim v pohodlí domova věnovat. 
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 Učitelům občanské výchovy se můţe hodit i e-learning od Občankářů, který 
momentálně nabízí dva kurzy orientované na moderní dějiny a multikulturní 
výchovu. 

 Zajímavé zadání úkolů nabízí například i projekt Vyprávěj příběh od Paměti 
národa. Ţáci v něm mají za úkol vyhledat a vyzpovídat pamětníka a jeho 
příběh převést do audiovizuální podoby. 

 Zlepšit si své kritické myšlení umoţňuje portál Trainbra.in. 
 Profesionálně připravené kurzy naleznete také na Seduo.cz. Zdarma jsou jen 

některé kurzy, za to však za ně můţete obdrţet potvrzení. Studentům se 
mohou hodit například kurzy angličtiny. 

 Jazykáři mohou vyuţít celosvětově známou aplikaci na učení 
jazyků Duolingo. Doporučili bychom ji ale spíše ţákům, kteří s cizím jazykem 
teprve začínají. 
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