Databáze online zdrojů
http://www.edutip.cz/doporucene-aplikace-pro-tablety/

http://badatele.cz/cz

http://skolicka6.sweb.cz

http://www.naberanku.cz

http://skolakov.webnode.cz
www.skolakov.eu

EDUTIP – doporučené
aplikace pro tablety
(Windows i iPAD)
Stránky s odkaz yna
konkrétní
Badatelé CZ – web
zaměřený na badatelsky
orientované učení
Školička 6 – zásobník
souborů a odkazů pro
výuku
Na Beránku CZ – v záložce
„Výukové materiály“
zásobník odkazů na online
zdroje
Školákov CZ – populární
stránka s odkazy na M, Čj,
ČJS 1.st.

Všechny
předměty
1.+2.st.

Přírodní
vědy
1.+2.st.
Všechny
předměty
1.st.
Všechny
předměty
1.+2.st.
M, Čj, ČJS
1.st.

http://www.rysava.websnadno.cz
https://www.sborovna.cz/novinky/index.php

http://www.veskole.cz

http://dumy.cz

http://www.ekabinet.cz

http://www.survio.com/cs/

Luštěnky – materiály pro
výuku M, Čj, ČJS 1.st.
Sborovna CZ – knihovna
výukových materiálů pro
učitele
Ve škole CZ – Rozsáhlé
úložiště DUMů – převládá
Smart Notebook, ale i další
(přes 30 000 materiálů)
DUMy CZ – největší úložiště
DUMů pro všechny
předměty a stupně.
Přes 145 000 materiálů pro
učitele a výuku
E-Kabinet – přírodní vědy
pro 1.+2.st.+SŠ

https://www.windyty.com/?surface,wind,now,50.083,14.467,4

Online tvorba testů a
dotazníků
Pohled na Afriku
v porovnání s jinými
zeměmi
Mapa světa – počasí a
meteorologie

http://www.jihocesi-bezpecne-na-cestach.cz/program/#71d61e3d0

Dopravní výchova

http://kai.subblue.com/en/africa.html

M, Čj, ČJS
1.st.
Úložiště

Úložiště

Úložiště

Přírodní
vědy
1.+2.st. + SŠ
Všechny
předměty
Zeměpis

Zěměpis

1.st ZŠ

http://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/Hlavní_strana
www.onlinecviceni.cz

Učebnice informatiky +
metodika
Cvičení pro M a Čj

www.pripravy.estranky.cz

Učení Online – různé
předměty pro 1.st ZŠ

www.softschools.com

Výukové linky, hry a další
materiály pro výuku v
angličtině

https://play.google.com/store/apps/developer?id=PMQ+SOFTWARE

Aplikace ke stažení –
výukové hry a drobné
aplikace
Zábavné kvízy - dějepis

http://www.rozhlas.cz/pred100lety/kvizy/
http://www.skodahrou.cz

Dopravní výchova se Škoda
auto a další témata vhodná
např. pro EVVO

https://inspis.csicr.cz

Testy NIQES – pod
patronací ČŠI ČR

Dopravní
výchova
2.st ZŠ + SŠ
Informatika
1.+2.st ZŠ
M+Čj
1.st ZŠ
Všechny
předměty
1.+2.st. + SŠ
Všechny
předměty v
AJ
1.st ZŠ
Různé
2.st ZŠ, SŠ
Dějepis
1.st ZŠ
Dopravní
výchova
1.+2.st ZŠ
Všechny
předměty

http://blogs.technet.com/b/skolstvi/archive/2015/01/12/windows-aplikacenejen-pro-kolstv-237-11-d-237-l.aspx
http://tutor.fi.muni.cz

http://www.umimecesky.cz
http://www.slepaanatomie.cz

Windows aplikace a aplety
vhodné pro výuku
Program na trénink řešení
problémů – rozvoj
logického myšlení
Program na procvičení úloh
z českého jazyka
Program na procvičování
otázek z lidské anatomie

2.st ZŠ a SŠ
Různé
2.st ZŠ a SŠ
Matematika
a logika
2.st ZŠ a SŠ
Český jazyk
2.st ZŠ a SŠ
Biologie anatomie
2.st ZŠ a SŠ
Matematika

http://matmat.cz

Program na procvičování
úloh z matematiky – různé
oblasti

http://www.autoskolachytre.cz/
http://slepemapy.cz

Program na procvičování
testů a úloh z dopravního
provozu
Slepé mapy – různé oblasti
na procvičování znalostí ze
zeměpisu

2.st ZŠ a SŠ
2.st ZŠ a SŠ
Dopravní
výchova

www.corinth.cz

Výrobce systému a obsahu
pro výuku na tabletech.
Zaměření na přírodní vědy.
Některé aplikace ke stažení
zdarma

2.st ZŠ a SŠ
Přírodní
vědy
Bi, Z, Ch, Fy

www.fyzikaproskoly.cz

Výukový obsah a testy pro
2.st ZŠ a SŠ
fyziku. Nutné získat
Fyzika
přístupové heslo (zdarma
doubravova@directfilm.cz).
Materiál vstupuje do
EDUBASE . Databáze
obsahuje výukové materiály
s testy a filmy s 60 tématy
pro fyziku.

http://sbirky.museion-online.cz/ktf/
http://kralovskedilo.ktf.cuni.cz

Sbírka fotografií a
dokumentů pro výuku
dějepisu a vlastivědy z doby
vrcholného středověku
Stránky kde se dají
stáhnout výukové
dokumenty vhodné pro
výuku především
společenskovědních
předmětů a výchov.

2.st ZŠ a SŠ
dějepis

Velké množství materiálů a
web pro výuku finanční
gramotnosti na školách

2.st ZŠ a SŠ
Finanční
gramotnost
, Ekonomie

https://www.jsns.cz/cz/page/2/Pedagogove.html

www.rozumimefinancim.cz

2.st ZŠ a SŠ
Dějepis a
společenské
vědy

http://www.rozumimepenezum.cz/dalsi-podpor/vyukove-prezentace-prozaky/
www.slavne-dny.cz

Finanční gramotnost –
přístup k prezentacím a
materiálům pro žáky
Streamy a videa pro výuky
dějepisu, moderních dějin a
společenskovědních
předmětů

ZŠ
Finanční
gramotnost
2.st ZŠ a SŠ
Dějepis a
společenské
vědy

https://databaze.op-vk.cz

Databáze výstupů projektů Úložiště
OP VK – nejrůznější obory
a předměty

http://dum.rvp.cz/index.html

Úložiště digitálních
materiálů pro školy

Úložiště

http://www.kvkskoly.cz/ucitel/database-dum/Stranky/default.aspx

Školský portál Karlovarského
kraje určení rodičům, žákům,
učitelům
a
ředitelům.
Obsahuje 3.060 učebních
materiálů.

1.+2.st ZŠ,
SŠ
Všechny
předměty

http://www.activucitel.cz/

Digitální učební materiály pro 1.+2.st ZŠ,
výuku s odkazy na aplikace SŠ
pro tablety. Obsahuje celkem
Všechny
26.782 příprav pro výuku.

předměty

http://exchange.smarttech.com

Jedno z největších světových Úložiště
úložišť
SMARTů
a
souvisejících souborů jako
jsou Widgety a 3D objekty.

http://www.testpark.cz/testy

Velmi zajímavý portál plný již Úložiště
hotových testů a her pro výuku

http://download.okhelp.cz/index.php

Portál plný testů a odkazů na
další zdroje a utility vhodné
pro výuku

Úložiště

http://www.studiumchemie.cz/materialy.php

Portál pro podporu výuky
chemie na ZŠ a SŠ od PřF
UK

2.st ZŠ a SŠ
Chemie

http://www.chemie.wz.cz/

Portál pro výuku chemie na
ZŠ včetně doporučeného SW

2.st ZŠ a SŠ
Chemie
2.st ZŠ
Chemie

Portál pro výuku chemie 8.
ročník ZŠ
http://www.zschemie.euweb.cz/index.html
http://www.zemepis.net/
http://www.zemepis.eu/
https://www.wolframalpha.com/

Informační portály pro
Zeměpis

Výborný online vzdělávací
produkt pro matematiku –

2.st ZŠ a SŠ
Zeměpis
2.st ZŠ a SŠ
Matematika

https://www.geogebra.org

vhodné pro dotyková
zařízení
Osvědčený online
vzdělávací produkt pro
matematiku – vhodné pro
dotyková zařízení

2.st ZŠ a SŠ
Matematika

http://www.forvo.com/word/grossvader/

Výběr zdrojů na Internetu 2.st ZŠ a SŠ
v podobě zvukových souborů Cizí jazyky
výslovnosti
(ideální
pro
jazyky):

http://dejiny.ceskatelevize.cz/

Animované dějiny českého
národa na webu České
televize – krátká videa
Doplňovačka z českého
jazyka
Internetová jazyková
příručka

http://diktaty.ewa.cz/diktold/index.php
http://prirucka.ujc.cas.cz/

http://www.mojecestina.cz

Stránky s výkladem jevů
českého jazyka a
doplňovačkami

http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=pro_zaky&site=vyukovy_cz

Web na podpru přírodopisu
ČR na školách
Interaktivní příručka
1.pomoci

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka

1.+ 2.st.ZŠ
Dějepis
1.+ 2.st.ZŠ
Český jazyk
1.+ 2.st.ZŠ,
SŠ
Český jazyk
1.+ 2.st.ZŠ,
Český jazyk

1.+ 2.st.ZŠ,
Přírodověda
1.+ 2.st.ZŠ,
Přírodověda

http://spotter.tv/15-priroda-zver.htm

http://www.goethe.de/ins/cz/pra/lrn/web/lad/csindex.htm

Krátká videa a spoty
z oblasti přírody a
přírodních věd
Online výpočty matematika, spíše
gymnázia
Online matematika,
především geometrie
Aplikace na podporu
spolupráce v angličtině
Portál na podporu
přírodních věd na školách.
Kvalitní obsah a zdroje
Web na podporu výuky
chemie
Web na podporu němčiny

http://www.quizduell-game.de/

Hra – kvíz němčina

http://rus.1september.ru

Web vhodný jako podpora
výuky ruštiny
Web vhodný jako podpora
výuky ruštiny
Přeložená videa z různých
oblastí , lze úspěšně použít
v rámci modelu převrácené

http://um.mendelu.cz/maw-html/menu.php

http://www.mathopenref.com/index.html
http://www.voki.com/
http://vitejtenazemi.cenia.cz/cenia/

http://chemgeneration.com/cz/index.php

http://www.gramota.ru/
http://www.videacesky.cz/

1.+ 2.st.ZŠ,
SŠ
Přírodověda
SŠ
Matematika
2.st ZŠ a SŠ
Matematika
2.st ZŠ a SŠ
Angličtina
1.+ 2.st.ZŠ,
SŠ
Přírodověda
2.st ZŠ a SŠ
Chemie
2.st ZŠ a SŠ
Němčina
2.st ZŠ a SŠ
Němčina
SŠ
Ruština
SŠ
Ruština
2.st ZŠ a SŠ
Všechny
předměty

třídy a nejen při výuce
angličtiny
https://play.google.com/store/apps/details?id=da.app.grammatiktrainer&hl=cs Aplikace pro výuku němčiny
- Android
http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/english/learn-germanAplikace pro výuku němčiny
for-android.php
- android
http://modernivyuka.blogspot.cz/2013/04/vyber-z-programu-pro-tablety-sAplikace pro Android
androidem.html
využitelné ve výuce
http://comicscreator.cz/
http://www.pixton.com/
http://www.onearth.org

http://worditout.com/word-cloud/make-a-new-one
http://www.wordsift.com
www.detskestranky.cz

Online prostředí pro
vytváření komiksů
Online prostředí pro
vytváření komiksů
Magazín s videi a streamy
využitelnými ve výuce (v
angličtině)
Generátory slovních mraků
online
Materiály pro MŠ a 1.st.
V záložce Omalovánky a
Pracovní listy najdete
jednoduché materiály
vhodné pro vaše projekty
v MŠ nebo první třídě.

2.st ZŠ a SŠ
Němčina
2.st ZŠ a SŠ
Němčina
1.+2.st ZŠ
Různé
předměty
ZŠ, SŠ
jazyky
ZŠ, SŠ
jazyky
2.st ZŠ a SŠ
Společenské
vědy

MŠ a 1.st ZŠ

https://www.google.com/earth/

Vydejte se na virtuální výlet 1.+2.st.ZŠ,
kamkoliv na světě.
SŠ
Prohlédněte si budovy,
snímky i terén ve 3D. Najít
můžete města, místa i
lokální firmy.

http://zabavnageologie.webnode.cz/

Zábavná geologie –
materiály, články pro výuku
geologie a mineralogie
Virtuální museum ČGS
nabízí bohatou obrazovou a
textovou dokumentaci
sbírek, uložených v České
geologické službě
Fotogalerie hmyzu, rostlin

http://muzeum.geology.cz/d.pl?l

http://www.insect-foto.com

http://mineralogie-geologie.webnode.cz/mineralogie-/

http://www.geology.cz/svet-geologie/filmy
http://www.geology.cz/svet-geologie/aplikace

Stránky zaměřené na
geologii a mineralogii vč.
fotogalerie
Webovský poprál Svět
geologie- obsahuje
materiály, filmy i další

2.st ZŠ a SŠ
Přírodní
vědy
2.st ZŠ a SŠ
Přírodní
vědy

2.st ZŠ a SŠ
Přírodní
vědy
2.st ZŠ a SŠ
Přírodní
vědy
2.st ZŠ a SŠ
Přírodní
vědy

http://skoly.edu-learning.cz

http://www.infogram.cz

www.vyukovematerialy.eu/
www.mimoskolu.cz
http://www.okhelp.cz

www.vesela-chaloupka.cz

www.vcelka.cz

aplikace využitelné ve
výuce
Stránky na podporu a
využití E-learningu pro
výuku a učitele
Portál na podporu
informační gramotnosti
Portál s výukovými objekty
ke stažení + další odkazy
Další online zdroje a kurzy
pro další vzdělávání
Web s odkazy na další
užitečné zdroje pro výuku
vč. Čj
Soukromý web s výukovými
objekty a materiály pro .st
Čtenářská gramotnost

Různé –
všechny
předměty
2.st ZŠ a SŠ
Informační
gramotnost
Úložiště
Úložiště
SŠ a VOŠ
Různé

1.st ZŠ
Všechny
předměty
1.st Čj

