Aktualizováno: 24. 03. 2020

E-learningový systém
Vzhledem k tomu, že využíváte email přes Google, lze také využít i další služby, který tento
účet umožňuje.
Jako e-learningový systém doporučujeme používat Google učebnu
Tento systém lze používat se školní Google účty ale také se soukromými.

Obrázkové návody na Google:
Návod - přihlášení do Google Chrome
Návod - učebna Google - první přihlášení žáka
Návod - Práce v učebně Google žáci
Návody pro učitele na využití naleznete na stránce 8 jednoduchých kroků, jak využít Google
Classroom pro vzdálenou výuku
Návody pro žáky na práci s učebnou naleznete také na stránce na stránce Google Učebna z
pohledu žáka – návody pro naprosté laiky

Sdílení souborů
Ideální pros sdílení souborů je Google disk.
Je jednoduchý, intuitivní a v rámci školní licence máte neomezené úložiště.
Vytvoření složky na google disku a nastavení sdílení - návod

Webináře nebo videokonference
Pokud by chtěl někdo pořádat webináře nebo videokonference tak k tomu doporučuji využít
Google Hangouts Meet , který najdete také v aplikacích Google na stránce google.cz.

Hangouts Meet
Systémů pro videokonference a sdílení obrazovky existuje velké množství. Hangouts Meet
patří mezi řešení, které je jednoduché a intuitivní. Pro práci je nutné přihlášení do Google
účtu.
Návod na Hangouts Meet:
Jak učit na dálku pomocí Hangouts Meet

Jitsi Meet
Videokonference bez nutnosti přihlášení
https://meet.jit.si/
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Testy a kvízy
Pro testy a kvízy doporučuji využít Google formuláře, které můžete vytvářet ze svého Google
disku.

Ostatní nástroje pro výuku
Trello
Virtuální nástěnky, úkoly, seznamy a karty
https://trello.com/

Kahoot!
https://kahoot.com/

Prezentační software
Google prezentace
https://docs.google.com/presentation/u/0/

Sway
https://sway.office.com/

Prezi
https://prezi.com/

Výukové stránky
Online cvičení
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Umíme To
https://www.umimeto.org/
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Školákov
https://skolakov.eu/

Matika.in
Úlohy z matematiky pro děti na základních školách
https://www.matika.in/cs/

Pravopisně.cz
https://www.pravopisne.cz/

Gramar.in
Úlohy z českého jazyka pro děti na základních školách
https://www.gramar.in/cs/

MYŠÁK - Malé etudy pro klávesnici a myš " />
Výuková cvičení a hry s klávesnicí a myší
http://www.zsvltava.cz/mysak/

Psaní všemi deseti - Nedatluj
https://www.nedatluj.cz/

KdeToSakra.cz
...je český klon populární online zěměpisné hry GeoGuessr.
V rámci hry a vybraného módu je vaším úkolem poznat místo na území ČR a následně toto
místo označit na mapě.
https://www.kdetosakra.cz/

GeoGuessr
online zěměpisná hra
https://www.geoguessr.com/

Dočasně zadarmo
Fraus učebnice
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma
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Nová škola - učebnice
https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/?fbcli
d=IwAR09SjiHuMIokzw9FMmXgCM_g73NObFP1fcIDfDjXk8BLCmIsuUWTaW0fFY

Žáci, rodiče i učitelé mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím
MIUč+, stačí, když:
1.
2.
3.
4.

kliknete na spustit učebnice online
zaregistrujete se jako studenti nebo učitelé (stačí vyplnit platný e-mail a heslo),
kliknete na ověřovací odkaz, který obdržíte do e-mailu
po přihlášení vyberete v horním menu „katalog“, kliknete na ikonu kterékoli MIUč+ a
vyberete volbu „vyzkoušet“

Všem uživatelům veškeré licence MIUč+ (učebnice i pracovní sešity) zdarma
prodlužujeme do 31. 8. 2020.

Nakladatelství Taktik
https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/
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