
 

 

Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Kurzy jsou dostupné 

na https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory. Technicky to lze provést přes slevový kupón se 

100% slevou - PRIJIMACKY2020, který student vyplní před výběrem platby. 

Česká televize - UčíTelka: https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013/ 

Fraus: https://www.fraus.cz/qf/cs/ramjet/mail/campaign/15449/b1cf77ee84bfc7867e4f992e

9d7d7661a9160d5b?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=clientTe

mplate-bodyPartsAsMap-eso9categories-clientTemplate-bodyPartsAsMap-esoCode-2020-

03-12 

Učebnice ONLINE: http://ucebnice.online/ 

Etaktik: https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/ 

Pro školy.cz:  www.proskoly.cz - osobní vstupní údaje mají žáci u sebe (ŽK), mnoho možností 

procvičování, testů, kvízů, testů schopností ap. 

https://www.onlinecviceni.cz 

https://www.skolasnadhledem.cz/ 

 https://www.skolaposkole.cz/ 

https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-

videa/?fbclid=IwAR09SjiHuMIokzw9FMmXgCM_g73NObFP1fcIDfDjXk8BLCmIsuUWTaW0fFY# 
 

Online výuka pro žáky 1. ročníku: 

https://www.nns.cz/blog/nezarazene/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-

rocniku/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=onlinenns 

https://education.minecraft.net/ 

Výuka Aj 

Český jazyk 

https://www.umimecesky.cz/ 

www.pravopisne.cz 

http://www.ucirna.cz/hlavni/cestina.php 

http://www.ocestine.cz/testy/pravopisna-smeska/hledani-chyb-ii/hledani-chyb-ve-vetach-12/  - 

vyhledávání chyb - pro některé žáky velice obtížné (vhodné pro 2. stupeň) 
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Matematika 

http://www.matyskova-matematika.cz/ 

https://www.matika.in/cs/ 

http://matematika.hrou.cz/ 

https://www.umimematiku.cz/ 

https://khanovaskola.cz/ 

Další odkazy 

http://www.testpark.cz/ 

http://www.kabinet.cz/stuff/pocitani/scitani_do_20.html/  

Didakta – informace 
Přístupové kódy na www.didakta.cz pro naši školu: 
Login: crna655@didakta.cz 
Heslo: EX7Q  
Zároveň vás prosíme, 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 v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v 

projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na 

telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v 

sekci Podpora 

 prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke 

geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké 

časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může 

docházet ke krátkodobým výpadkům).Akce platí do odvolání - předpokládáme, že do doby nástupu 

žáků zpět do škol. 

Přejeme vám všem pevné zdraví. 

SILCOM Multimedia, s.r.o. 

 

https://www.onlinejazyky.cz 
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