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UčíTelka (když děti učí telka) - 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ 

Matika.in nabízí matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě - 
https://www.matika.in/cs/ 

Gramar.in – čeština pro 1. – 6. ročník ZŠ a 4. ročník SŠ - https://www.gramar.in/cs/ 

Geograf.in – zeměpis - https://www.geograf.in/cs/ 

Onlinecviceni.cz nabízí procvičování ČJ a M pro 1. a 2. stupeň ZŠ - 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 

Skolakov.eu je určen pro žáky 1. stupně ZŠ - https://skolakov.eu/ 

Fraus zpřístupnil zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní a střední školy - 
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma 

NOVÁ ŠKOLA zpřístupnila také své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro 1. i 2. 
stupeň ZŠ) - 
https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/ 

Škola s nadhledem poskytuje online procvičování pro žáky ZŠ, ale i pro maturanty - 
https://www.skolasnadhledem.cz/ 

Škola doma – Pořad ČT, který pomůže s přípravou na přijímací zkoušky. Plánuje také 
spuštění specializovaného edukativního webu s více než třemi tisíci vzdělávacími videy z 
pořadů ČT. Pořad trvá 45 min. V úterý se procvičuje čeština a ve čtvrtek matematika. - 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/ 

Hravouka – Aplikace do mobilu. Hravá encyklopedie, v současné situaci ke stažení zdarma - 
https://hravouka.circusatos.com 

Umíme to – online cvičebnice pro procvičování různých předmětů – ČJ, M, Aj, Nj, fakta, 
programování - https://www.umimeto.org 

Učebnice.online – přístup zdarma ke všem interaktivním učebnicím (NOVÁ ŠKOLA) - 
http://ucebnice.online/ 

Geofyzikální ústav AV ČR – nabízí edukativní materiály, přednášky pro děti, zajímavá 
videa apod. - https://www.ig.cas.cz/pro-skoly/edukativni-materialy/ 

Khan Academy – nabízí interaktivní videa z předmětů biologie, chemie, matematiky, 
ekonomie apod. Existuje také ve formě mobilní aplikace - https://cs.khanacademy.org 
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Duolingo – procvičování cizích jazyků - https://cs.duolingo.com  

Veselá chaloupka – online výukové materiály pro prvostupňové děti a předškoláky - 
https://www.vesela-chaloupka.cz 

PRIMA úča – výuková videa pro ČJ na prvním stupni - https://www.primauca.cz 

DRILL & SKILL – procvičování počítání, slovíček, chemického názvosloví, přírodopisné 
poznávačky, slepé mapy apod. - https://www.drillandskill.com/cs/ 

Včelka – procvičování čtení, angličtiny, španělštiny na mobilu či tabletu, cvičení vhodná 
zejména pro děti s SPU nebo pro cizince - https://www.vcelka.cz 

Portál Moderní dějiny – nabízí kvalitně zpracované výklady událostí minulého století, 
určeno pro dějepis a občanskou výchovu - http://www.moderni-dejiny.cz 

 Svět médií – portál s pomocí Otevřené učebnice nabízí zpracované kapitoly mediální 
výchovy - http://svetmedii.info/otevrena-ucebnice/ 

Člověk v tísni – zpřístupnění filmů, výukových lekcí a dalších materiálů pro online výuku - 
https://www.clovekvtisni.cz/vzdelavaci-programy-cloveka-v-tisni-zpristupnuji-filmy-vyukov
e-lekce-a-dalsi-materialy-pro-online-vyuku-6486gp 
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