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Pro portál www.didakta.cz jsme operativně zakoupili i celoškolní licenci s možností
využívat jejich služeb i pro Vás doma. Je tam spousta výukových programů. Stačí najed na
jejich stránky, zadat tyto přihlašovací údaje login a heslo.
Login: crna175@didakta.cz
Heslo: S5pYQW
Zároveň vás prosím, abyste v zájmu co nejhladšího průběhu rodičům sdělili také následující
informace:
aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci
DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění
obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto
linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip
upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků vzhledem k množství škol zapojených v projektu
DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporuna
telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v
sekci Podpora.

Nakladatelství Nová škola - Nabízí žákům, aby zdarma využívali přístup ke všem jejich
interaktivním učebnicím. Stačí, když se zaregistrují jako studenti. K dispozici jsou
multimediální učebnice pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda,
přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství a anglický jazyk.
Najdou zde nejen interaktivní cvičení, ale také videa a zajímavosti.
Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsem natočil více než 5000 výukových videí, která
jsou zdarma dostupná na stránkách Matýskova matematika.
Společnost Scio nyní zpřístupnila zdarma své testy z češtiny a matematiky pro školy i rodiče,
určené pro žáky 3. až 9. tříd základních škol. Slouží k procvičování látky, děti je vyplní online z domova. Školy mají zpřístupněné testy v aplikaci ScioDat, rodiče najdou testy na webu
Scio.
Zábavné online procvičování úloh z matematiky Matika je in je určena pro děti od 1. do 9.
ročníku základní školy. Jeho mottem je "Zažij radost s matematikou". Vychází z Hejného
metody, ale pomůže v pochopení početních operací a logických úloh i školákům, kteří se s ní
ještě nesetkali.
Bobyho škola jsou vzdělávací stránky zdarma nejen pro všechny prvňáčky, ale i pro děti
předškolního věku. Ke spuštění stačí počítač, kvalitní internetové připojení a reproduktory či
sluchátka. V Bobyho škole lze najít nejrůznější cvičení od psaní písmen, čtení písmen po
hledání rozdílů.
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Web Školákov nabízí přes 900 cvičení pro 1. až 4. třídu z češtiny, matematiky, vlastivědy,
prvouky a angličtiny. Kromě možnosti dobrat se k požadovanému učivu přes předměty v
menu si můžete vyhledat učivo k procvičování zadáním klíčových slov do formuláře.
Včelka jsou stránky k zábavnému procvičování pro malé školáky. V nabídce je čtení,
angličtina a španělština na interaktivní tabuli, počítači, tabletu i telefonu.
Stránky Umíme to nabízí zábavné procvičování češtiny, matematiky, programování,
angličtiny, němčiny, zeměpisu, biologie či chemie pro základní školy.
Odkazy na velmi zajímavé stránky, pro zvídavé žáky.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/dily
Nezkreslená věda je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd ČR. Krátká
animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání vzdělávací, ale zábavnou formou
přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti.

