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PRÍRUČKA DOBREJ PRAXE 

Z ONLINE VYUČOVANIA  

 

PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
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Milí učitelia 

Aj v aktuálnej mimoriadnej situácii Vám chceme byť nápomocní, z tohto dôvodu sme sa 

rozhodli vytvoriť pre Vás tzv. Príručku dobrej praxe. Našim zámerom bolo zozbierať Vaše 

cenné skúsenosti s online vyučovaním, Vaše postrehy, rady a následne ich sprístupniť všetkým 

Vašim kolegom. Predchádzalo tomu vytvorenie krátkeho dotazníka, ktorý bol rozoslaný 

všetkým základným školám v okrese Zvolen a Krupina. Informácie z vyplnených dotazníkov 

boli následne zahrnuté do predkladanej príručky. Príručku dobrej praxe sme doplnili 

podnetným odborným článkom a taktiež sme pre Vás vytvorili zoznam dôležitých 

internetových stránok, kde môžete nájsť všetky metodické, odborné usmernenia ale taktiež 

internetových stránok, ktoré Vám aktuálne môžu byť veľmi nápomocné pri online vyučovaní. 

Našim zámerom bolo, aby ste všetky dôležité informácie, ale aj inšpiratívne podnety mali na 

jednom mieste a mohli ste z nich čerpať nie len v aktuálnej situácii ale aj v novom školskom 

roku. Veríme, že si každý z Vás nájde v tejto príručke aspoň niečo nápomocné, inšpiratívne.  

 

 

Odborný tím CPPPaP Zvolen 
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VAŠE POSTREHY UVÁDZANÉ V DOTAZNÍKOCH: dané informácie poskytli 

pedagógovia vyučujúci v nasledujúcich ročníkoch: 2. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník, 9. 

ročník, špeciálne triedy 3. – 9. ročník, informatika 2. – 8. ročník, chémia 7. – 9. ročník, 

anglický jazyk 6. – 8. – 9. ročník.  

Ako prebieha Vaše online vyučovanie?  

 Pravidelne každý deň zadávam úlohy a kontrolujem a vyhodnocujem vypracované 

úlohy – maily, odpovede na Edupage. 

 Každý pracovný deň od 8,00 – 13,00 h. – podľa upraveného rozvrhu pre jednotlivé 

ročníky, cez Edupage – zadávanie úloh, tým, ktorí majú možnosť online vzdelávania, 

ostatným zasielanie úloh s usmernením prostredníctvom úradov a následným 

zozbieraním podľa časovej dohody 

 Cez www.edupage.org a zborovna.sk 

 Je to náročné, Doteraz som viac menej opakovala, ale písali sme aj písomky,domáce 

úlohy a je to náročne na oči, všetko to pozrieť a odpisať 

 S niektorými žiakmi výborne (väčšinou s tými, ktorí pracovali výborne aj v škole – 

pracujú aj doma; tí, ktorým sa nedarilo v škole) s inými horšie (je to podobné a horšie 

doma – v škole ho navigujem, doma to asi vzdá a neurobí). 

 

Ako prebieha Vaša príprava na online vyučovanie? 

 Vopred pripravené upravené úlohy, ktoré sa viažu viacmenej k utvrdzovanie učiva, či už 

testami v Edupage, ktoré si žiaci môžu viackrát opakovať, alebo upravenými úlohami, 

ktoré sú skôr vyhľadávacieho charakteru prostredníctvom internetu a viažu sa k danej 

téme, tak aby to bolo pre žiakov z domu zvládnuteľné 

 Pripravujem si vlastné materiály – poznámky, prehľady, súhrny gramatických pravidiel, 

zadávam úlohy – kreatívne , precvičovacie i utvrdzovacie - cez EduPage, vyhľadávam 

si materiály – prezentácie, videá, články na nete, pracujem s učebnicami, ktoré majú 

žiaci doma, plánujem aj online vyučovanie po spustení ZOOM ... 

 Spracujem témy, podľa plánov a vyučovacích hodín a každý deň zadám na stránky. 

 Je to rôzne, stále si dopredu pripravím, čo chcem, aký cieľ sledujem a potom. Hľadám 

na zborovni nejaké vhodné prezentácie a potom cez edupage posielam veci. 

 Je náročnejšia ako keď mám možnosť vysvetliť na hodine. Celý postup detailne opísať, 

vyhľadať rôzne vysvetľ. videá zaberie veľa času. Vypracovávať jednotlivé kroky. Fotiť 

rôzne dokumenty, správne odpovede a vkladať to do rôznych aplikácií zaberie tiež dosť 

času. 

 

Čo Vám pomáha pri príprave na online vyučovanie? 

 Svoje prípravy – upravené, inšpirácia z internetu, „zo zborovne“, z „učíme na diaľku“, 

skúšanie si nových možností v Edupage podľa návodov a následne ich využívanie 

a spätná väzba od žiakov a rodičov 

 Učebnice, internet, podnety od žiakov i kolegov  – s nimi pracujem najviac. 

 Vlastné technické vybavenie 

 Predchádzajúca príprava a prax. 

 Zborovňa, učebnice, pracovne zošity 

http://www.edupage.org/
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 Jednoznačne všetky online materiály, aplikácie, internet a technika. 

 

Čo Vám pomáha pri samotnom online vyučovaní? 

 Možnosť okamžitej spätnej väzby a len od tých žiakov, ktorí sú online, komunikácia 

prostredníctvom messengeru, Edupage, diskortu, emailu 

 Vzdelávací portál EduPage, internet, mobil – možnosti vyhľadávania informácií, 

materiálov a rýchleho , prehľadného a efektívneho spojenia so žiakmi a možnosť 

obojstrannej spätnej väzby 

 PC, internet a stránky s didaktickým obsahom. 

 Stránka edupage 

 Online materiály, aplikácie, internet a technika + moja príprava. 

 

Ako prebieha Vaše online vyučovanie žiakov so ŠVVP? 

 Pripravené PL prispôsobené ZZ, odosielané prostredníctvom Edupage alebo 

messengeru, so spätnou väzbou, usmernením , vyhodnotením a povzbudením , 

prispôsobené úlohy so zreteľom na ich ZZ 

 Oveľa efektívnejšie ako doteraz – majú individuálny prístup z mojej strany doslova- 

spätná kontrola úloh  a slovné hodnotenie žiakovej práce,  pracujú  viac pravidelne, 

systematicky a dôslednejšie spolu s rodičmi ... 

 Tak ako v škole majú upravený rozsah učiva 

 Posielam pracovné listy cez jedného asistenta PZ, alebo cez internet. 

 Pýtajú sa viac, alebo musím zisťovať viac ja od nich. 

 

Čo Vám pomáha pri príprave online vyučovania pre žiakov so ŠVVP?  

 Zásoba svojich PL pre žiakov so ŠVVP, internet, zborovna, predchádzajúca spätná 

väzba od žiakov a ich rodičov     

 Najmä ten individuálny prístup 1 učiteľ – 1 žiak, v domácom prostredí sú menej 

stresovaní a rozptyľovaní okolitými podnetmi a nútení úlohu vypracovať, pretože ja ju 

kontrolujem a slovne zhodnotím. Vedia , ako pokračovať ďalej. Príprava nie je o nič 

menej náročná, ako pri iných žiakoch, využívam uvedené dostupné zdroje na prípravu – 

zameriavam sa hlavne na tvorenie vlastných materiálov, ktoré vychádzajú 

z individuálnych potrieb žiakov v triedach i jednotlivých ročníkoch 

 Upravené tematické plány 

 Predchádzajúca prax – skúsenosti.  

 Pomoc rodičov 

 

Koľko času venujete online vyučovaniu?    

 V priemere od dvoch do dvanásť hodín  
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Postupujete v online vyučovaní podľa učebných osnov alebo vyberáte tie najhlavnejšie témy, 

ktoré majú nadväznosť do ďalších ročníkov?   

 Vyberám tie najhlavnejšie témy a zameriavam sa skôr na utvrdzovanie už prebraného 

učiva                                                                                                                    

 Postupujem podľa platných osnov a zohľadňujem nadväznosť tém, vytváranie 

konkrétnych zručností u žiakov podľa špecifík daného predmetu a úroveň zvládania  

danej témy – niečo zvládajú lepšie a rýchlejšie, niečo trvá dlhšie a ide to ťažšie.                                                             

 Postupujem podľa učebných osnov 

 Presne podľa osnov + podľa motivačnej schémy (mojej). 

 Keďže som dobre na tom s učivom, tak viac menej podľa osnov 

 Najhlavnejšie. 

Aký typ komunikácie s rodičmi sa vám osvedčil? 

 Edupage, messenger 

 Osvedčila sa mailová komunikácia alebo komunikácia cez samotných žiakov 

 E-mailom. 

 Komunikujem so žiakmi 

 Najlepšie telefonický hovor 

 

Využívate možnosť prepojenia predmetov v aktivite určenej deťom? 

 Podľa možností áno – napr.úloha z dejepisu pre 5.ročník – téma - Detská práca – 

spojená so SJL – formou príbehu na zamyslenie – s odpoveďami na otázky.... 

 Veľmi rada zapracúvam mezipredmetové vzťahy do učív, úloh, aktivít  i projektov 

a celkovo uprednostňujem úlohy so širším záberom, ktoré rozvíjajú komplexne celú 

osobnosť žiaka- začínajúc vedomosťami, zručnosťami, komunikáciou a končiac 

praktickým využitím nadobudnutého všeobecného vzdelania v bežnom živote. 

 Vždy som využívala a teraz ešte viac. 

 

Máte nastavený systém komunikácie medzi vyučujúcimi rôznych predmetov na druhom stupni? 

 Messenger, email, diskort, telefón 

 Komunikujeme cez siete – mobil, internet, Facebook. 

 Áno prostredníctvom edupage. 
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SLOVNÉ HODNOTENIE  (zdroj: psychologickecentrum.sk) 

 

Dôležité zásady pri slovnom hodnotení: 
 získať dostatok objektívnych informácií o žiakovi (napr. či ide o žiaka s nadaním, žiaka so 

zdravotným znevýhodnením, postihnutím, zo sociálne znevýhodneného prostredia,…) pre 

uplatnenie individuálneho prístupu, 

 celkový duch hodnotenia by mal byť stimulujúci, pozitívny (pozitívny náhľad motivuje 

viac, pre učenie je dôležitý pozitívny pocit) – na začiatku pomenovať, čo sa žiakovi 

podarilo, čo zvládol, v čom bol úspešný, oceniť jeho úsilie, snahu, všimnúť si jeho silné 

stránky, až potom prejsť k nedostatkom, problémom – o týchto skutočnostiach sa 

zmieňovať taktne a citlivo, nájsť niečo pozitívne aj v oblasti, kde sa mu nedarilo, 

 malo by byť jasné, zrozumiteľné pre dieťa aj rodičov, 

 vyhýbať sa frázam, nepoužívať výrazy z oblasti klasifikácie (výborný, veľmi dobrý, dobrý, 

dostatočný a nedostatočný), pod ktorými si žiak dokáže predstaviť málo o svojej práci 

(nepodávajú mu obraz o tom prečo, a čo tak učiteľ hodnotí), 

 malo by byť konkrétne, popisné, lebo ak žiak obdrží nekonkrétne výroky (“uč sa viacej, 

nabudúce sa viac snaž, buď precíznejší”), nedozvie sa, ako presne má zlepšovať a 

zdokonaľovať svoju prácu 

 nehodnotiť osobu a vlastnosti žiaka (v zmysle “nálepky”: šikovný – nešikovný, trpezlivý – 

netrpezlivý), ale jeho činnosť, postup, výsledky, správanie (“trpezlivo na tom pracuješ…”), 

 používať popisné vyjadrovanie, a nie posudzujúci jazyk, v rámci neho: 

 popisujeme to, čo vnímame, zároveň to vzťahujeme ku kritériám, ktoré boli stanovené pre 

danú prácu alebo platia všeobecne (Napr. „Vidím, že všetky písmenká majú správny sklon 

a ležia na linajke.“) 

 poukazujeme na pokrok, tj. v čom sa žiak oproti poslednému výkonu zlepšil. Poskytujeme 

mu bezprostrednú spätnú väzbu o tom, čo urobil, za akých okolností, aké úsilie pritom 

musel vyvinúť. Napr. „Na začiatku všetkých viet si už napísal veľké písmená.“ 

 pomocou empatie sa snažíme popísať pocity, ktoré žiak prežíva. Napr. „Máš asi radosť, že 

toto učivo máš už precvičené a dokázal si ho pri cvičení správne použiť.” 

 vyhýbať sa záporným formuláciám a rozkazovaciemu spôsobu: 
o ak niečo u žiaka nie je v poriadku, čosi mu chýba alebo má niečo málo precvičené, 

vyjadrime to ako potrebu: „potrebuješ docvičiť…, bolo by dobré, keby si …, 

pomohlo by ti, keby si…” 

o nepoužívajme slová typu “nevieš .., nemáš…., nedokážeš.., nemôžeš..” a pod., 

pretože nepôsobia konštruktívne. Vhodnejšie je používať výrazy naznačujúce, že 

žiakov výkon sa môže za istých okolností zmeniť: “zatiaľ nevieš a zároveň…, 

momentálne sa ti ešte nedarí…” 

 poskytovať pozitívnu spätnú väzbu formou popisného vyjadrenia (podarilo sa ti to, zvládla 

si, …), ak chceme dať najavo, že sme si vedomí úsilia, dobrého postupu, výsledku nejakej 

činnosti, chceme druhého povzbudiť, aby pokračoval v určitej činnosti, správaní, namiesto 

pochvaly, ktorá môže predstavovať pri slovnom hodnotení riziko. Spätná väzba umožňuje 

zameranie na činnosť samotnú, popis prináša dieťaťu oporné body a umožňuje mu 

uvedomiť si, čo bolo pri danej činnosti dôležité (urýchľuje učenie), zároveň posilňuje 

výkon viac než pochvala. 
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 alternatívou k pochvalám je okrem spätnej väzby aj OCENENIE, ktoré umožňuje vyjadriť 

nielen to, že sme si niečo pozitívne všimli, ale aj pozitívne emócie a náš pozitívny vzťah k 

druhému, vedie k posilňovaniu sebaúcty dieťaťa 

o slovné spojenia (a vyjadrenie vlastností prídavným menom): “si šikovný…, si 

usilovný…, si dobrý…”, môžeme nahradiť vhodnejšími: “počínaš si šikovne…, 

pracuješ usilovne …, dokážeš dobre…”( v zmysle nie aký si, skôr ako niečo robíš), 

o ak vidíme žiaka ako zodpovedného, môžeme to popísať podľa pozorovateľného 

správania: “Zadávané úlohy si mal v poriadku, nestalo sa, že by si nedodržal, na čom 

sme sa dohodli…”, 

o ak chceme hovoriť o pocitoch (radosti, hrdosti, spokojnosti), hovorme o pocitoch druhej 

strany – dieťaťa, ak ich vnímame priamo pri jeho činnosti alebo vo výsledku jeho 

činnosti: “vidím, že si sa do toho so záujmom pustil”, “vyzerá to, že ťa to baví”, “máš 

asi veľkú radosť, že už poznáš všetky písmenká”, “zo slohu cítim tvoje 

nadšenie…únavu…smútok” 

o osobnejší vzťah k dieťaťu môžeme namiesto pochvaly vyjadriť aj spôsobom: “Vďaka za 

tvoju ochotu pomôcť……uľahčilo nám to spoločnú prácu v triede”, “cením si, že sa 

nevzdávaš, aj keď je to ťažké…” 

 reflektovať proces žiaka pri práci – jeho prežívanie, postoje, osobný vklad, úsilie (reflexia 

významu a emócií) – zameriavame sa tým na dieťa samotné (nehodnotiacim spôsobom), 

nielen na výsledok činnosti, vnášame do toho vzťahovú rovinu, posilňujeme sebaúctu a 

sebareguláciu 

 oceňovať aj priebežné úsilie, čo je viac motivujúce než konečné ocenenie úspechu 

 neporovnávať žiakov navzájom, porovnávať dieťa so sebou samým, jeho individuálny 

vývin, hľadať zlepšenia oproti minulým dňom a týždňom 

 dôležité je tiež vytvárať priestor k sebahodnoteniu, žiak by mal mať možnosť, aby sa k 

práci vyjadril následne aj sám- ako sa mu pracovalo, čo sa mu darilo, nedarilo… (umožňuje 

sa tým sebapoznanie pri vlastnej práci, rozvíja sa iniciatíva, vnútorná motivácia a 

kompetencia žiaka, sebaúcta) 
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 v súvislosti s nedostatkami je okrem pomenovania problémových miest dôležité poukázať 

na možnosti a príležitosti na rozvoj, napredovanie: 
o môžeme ich sformulovať ako úlohy, odporúčania pre budúcnosť: „Bude potrebné sa ešte 

venovať násobilke, slovnej zásobe… Potrebuješ si zlepšiť, docvičiť… Ešte ti robí 

problémy… Našou spoločnou úlohou na ďalší mesiac bude…“.”Pri ďalšom podobnom 

cvičení skús na to myslieť…” “Bolo by dobré, užitočné..”. 

o môžeme naznačiť konkrétne kroky, čo žiak môže robiť, na čo sa má zamerať, sústrediť 

o ponúknime námety, čo s problémami robiť: “Možno by Tvojmu čítaniu pomohlo, keby 

si čítal každý deň krátku rozprávku mladšej sestričke.” “Pomáha skôr častejšie kratšie 

precvičovanie (napr. dvakrát za poobedie 5 minút), ako si za to sadnúť raz za dva-tri dni 

na dlhší čas.” 

o keď dieťaťu odporúčame niečo zlepšiť, je dobré uviesť aj odôvodnenie. Keď chápeme 

význam, zmysel niečoho, ľahšie to prijmeme za svoje a je väčšia šanca, že to aj 

urobíme. 

 

 

Odporúčame tiež: 
Články: 
https://eduworld.sk/cd/marcela-kozejova-palkechova/6897/petra-fridrichova-slovne-

hodnotenie-rozhovor 

https://babetko.rodinka.sk/starame-sa/detiska-skolaci/slovne-hodnotenie/ 

https://eduworld.sk/cd/kornelia-durikova/7032/slovne-hodnotenie-ziakov–ako-by-malo-vyzerat 

https://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/1328/KDY-A-JAK-POUZIVAT-SLOVNI-

HODNOCENI.html/ 

Videá: 
https://youtu.be/9ms5vViFZFQ 

https://www.youtube.com/watch?v=sl8lje7Mkuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eduworld.sk/cd/marcela-kozejova-palkechova/6897/petra-fridrichova-slovne-hodnotenie-rozhovor
https://eduworld.sk/cd/marcela-kozejova-palkechova/6897/petra-fridrichova-slovne-hodnotenie-rozhovor
https://babetko.rodinka.sk/starame-sa/detiska-skolaci/slovne-hodnotenie/
https://eduworld.sk/cd/kornelia-durikova/7032/slovne-hodnotenie-ziakov--ako-by-malo-vyzerat
https://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/1328/KDY-A-JAK-POUZIVAT-SLOVNI-HODNOCENI.html/
https://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/1328/KDY-A-JAK-POUZIVAT-SLOVNI-HODNOCENI.html/
https://youtu.be/9ms5vViFZFQ
https://www.youtube.com/watch?v=sl8lje7Mkuc
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INTERNETOVÉ STRÁNKY, kde nájdete metodické usmernenia, odborné články, 

inšpirácie - mnoho z nich iste poznáte: 

 

 Učíme na diaľku - https://ucimenadialku.sk/ 

 

 Zavretá škola - https://www.zavretaskola.sk/ 

 

 Učím sa doma - https://ucimsadoma.sk/ 

 

 Školské - https://www.skolske.sk/kategoria/ucime-sa-doma 

 

 Eduworld - https://eduworld.sk/ 

 

 Školský portál - https://www.skolskyportal.sk/ 

 

 Datakabinet - https://www.datakabinet.sk/sk/Home.html 

 

 Dobráškola - https://dobraskola.sk/ 

 

 Komenského inštitút - https://komenskehoinstitut.sk/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ucimenadialku.sk/
https://www.zavretaskola.sk/
https://ucimsadoma.sk/
https://www.skolske.sk/kategoria/ucime-sa-doma
https://eduworld.sk/
https://www.skolskyportal.sk/
https://www.datakabinet.sk/sk/Home.html
https://dobraskola.sk/
https://komenskehoinstitut.sk/
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TYPY NA ZAUJÍMAVE INTERNETOVÉ STRÁNKY A APLIKÁCIE 
(zdroj: sdetmi.com) 
 

Vzdelávacie a edukačné 

 Aplikácia Včielka na čítanie s porozumením (promo kód UCIMESADOMA, 6 týždňov 

zadarmo) 

 Kozmix prináša bezplatný prístup na vzdelávací portál do 15. 5. 2020 (Aktivačný kód: 

skolazdomu. Po registrácií a prihlásení do portálu zadáte aktivačný kód do políčka, ktoré 

vás k tomu vyzve.) 

 fenomenysveta.sk je určený pre medzipredmetovú výučbu na 2. stupni základných škôl a 

obsahuje niekoľko tisíc online interaktívnych aktivít a stovky vzdelávacích videí z dielne 

BBC, pre všetkých zadarmo do 15.4.2020 (Aktivačný kód: skolazdomu. Po registrácií a 

prihlásení do portálu zadáte aktivačný kód do políčka, ktoré vás k tomu vyzve.) 

 Khan Academy je nezisková organizácia zameraná na vzdelávanie 

 Aitec online –  knižnica, kde v elektronickej podobe tlačené publikácie, didaktické hry, 

obrazové prílohy vhodné na tlač. 

 VIKI - edukačný obsah pre základné a materské školy, ktorý spustilo Ministerstvo školstva 

v tomto roku 

 Gramar.in - úlohy zo slovenčiny pre žiakov základných škôl 

 Matika.in - úlohy z matematiky pre deti na základných školách 

 Geograf.in - úlohy z geografie/zemepisu na základných školách 

 Zlatka.in -  finančná gramotnosť -  ako narábať s peniazmi 1.,aj 2. stupeň ZŠ a SŠ 

 Vydavateľstvo Taktik sprístupnilo kompletnú ponuku interaktívnych pracovných zošitov 

(kód TAKTIKNADOMA) 

 Planéta vedomostí má viac ako 30 000 multimediálnych a interaktívnych vzdelávacích 

materiálov rôzneho typu 

 Edumapa - ďalsia stránka s dobrým vzdelávacím obsahom  

 Phet.colorado.edu -  interaktívne simulácie z rôznych prírodovedných predmetov v 

angličtine 

 Viem to - online vieme po slovensky - rýchla príprava na diktáty, precvičovanie 

online matematiky, online angličtiny, vieme programovať 

 Lepšia geografia a rôzne geografické kvízy, projektové zadania, cvičenia a mapové 

hry, súťaž Zemeznalec 

nasageografia.sk - rozličné druhy materiálov (prezentácie, cvičenia, aktivity) z geografie 

 vedomostne-ostrovy.sk - na animovanom ostrove nájdete množstvo zaujímavostí 

z techniky, nemeckého jazyka, ekológie alebo fyziky 

 Testokazi - nájdete príklady z matematiky a fyziky 

 goblmat.eu -  postupné riešenie matematických príkladov pre 5. - 9. ročník ZŠ s 

vysvetľovaním jednotlivých krokov  

 Scio do odvolania uzavretia škôl sprístupnilo zadarmo cez 500 online testov z matematiky 

(a češtiny). Testy sú určené pre žiakov 3. až 9. ročníkov a zaberú 10 až 20 minút. 

 Matematiku pre 1. a 2. stupeň základnej školy môžete precvičovať aj na Onlinecvičení.cz. 
 Úlohy z matematiky 1. - 9. ročník  

 Informatika pre 3. a 4. ročník  

https://www.vcielka.online/
https://www.kozmix.sk/
http://www.fenomenysveta.sk/
https://khanovaskola.cz/
https://www.aitec.sk/kniznica
https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne
https://www.gramar.in/sk/
https://www.matika.in/sk/
https://www.geograf.in/sk/
https://www.zlatka.in/sk/
https://www.taktik.sk/ako-ziskat-pristup-k-interaktivnym-pracovnym-zositom-zadarmo/
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php
https://www.generacia30.sk/edu-mapa?fbclid=IwAR2GVX4B8D9-T2lrsgYyEJWtI0ReFbIrlWWuC1L2GvhVHc3GUBGHiPhrAk8
https://phet.colorado.edu/
https://www.viemeto.org/
https://www.viemeposlovensky.sk/
https://www.viemematiku.sk/
https://www.viemepoanglicky.sk/
http://https/www.viemeprogramovat.sk/
https://lepsiageografia.sk/
https://lepsiageografia.sk/materialy_type/kvizy_materialy/?fbclid=IwAR3B7djjpKwjekL61nKauyvNKRcsVzyBNiBrfxh_IQe1PmFnEhfBNMtBXak
https://lepsiageografia.sk/materialy_type/projektove_zadania/?fbclid=IwAR2mDnzuchC5tsOXZ9cKcvVdpJ-TOUEUOF5SrnP-uGqEaEBRJr9gJGl3RFo
https://lepsiageografia.sk/materialy_type/cvicenia_mapove_hry/?fbclid=IwAR11rhgGqenYoNFL7lg7ZH0i5hj43jjxhhU1GMtZKIFZZNVLJmPXMC3biKY
https://lepsiageografia.sk/materialy_type/cvicenia_mapove_hry/?fbclid=IwAR11rhgGqenYoNFL7lg7ZH0i5hj43jjxhhU1GMtZKIFZZNVLJmPXMC3biKY
https://lepsiageografia.sk/materialy/archiv-geografickej-sutaze-zemeznalec/?fbclid=IwAR03c8PWGEwybfvneQ_LloT5DU81DETN3W0jxBEX2di8OARsBAVbnDsZJSc
https://lepsiageografia.sk/materialy/archiv-geografickej-sutaze-zemeznalec/?fbclid=IwAR03c8PWGEwybfvneQ_LloT5DU81DETN3W0jxBEX2di8OARsBAVbnDsZJSc
https://www.nasageografia.sk/
http://www.vedomostne-ostrovy.sk/
http://www.testokazi.sk/index.html
http://www.goblmat.eu/index.php
https://www.testovani.cz/Projekt/3/testy-do-hodin
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://www.matika.in/sk/
https://www.akademiaalexandra.sk/2020/03/volny-pristup-do-aa-skoly/?fbclid=IwAR3vfhcLP-Knk3kmxMfnNp3_D95yvIBwF8U-JwDW8ZUsRZ-RLXeykiJJZnY
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 Matematika 5.9. ročník 

Slovenčina 5. - 9. ročník  

 Sto inšpirácií z Infra na opakovanie a precvičovanie učiva 3. a 4. ročníka   

 Ucimesananete.sk - web s nahovorenými diktátmi pre deti od známych osobností (2.-5. 

ročník ZŠ) 

 akosapise.sk - pomoc s pravopisom na 2. stupni ZŠ, rady a informácie zo štylistiky či 

literatúry + materiály, ktoré pomôžu študentom a učiteľom pri vyučovaní a pri príprave na 

maturitnú skúšku 

 EDU Portál - diktáty, matematika, angličtina slepé mapy, testy a pre MŠ básne a pohybové 

hry 

 Alfbook - pre žiakov 1. -9. ročníka ZŠ, interaktívne testy a cvičenia (heslo počas 

koronavírusu: ucimesadoma) 

 Mozgozrut.sk a Mozgozrutik.sk - aplikácie pre smartfóny a tablety - edukačné hry pre 

školákov a škôlkárov (slpži na zábavnú výučbu angličtiny a nemčiny) 

 Project Fourth Edition - knižky angličtiny Project  

 Perfect Grammar Exercises - gramatické cvičenia v angličtine 

 National Geographic kids - objavovanie faktov o zvieratách, geografii, vede, prírode a 

histórie pre deti v angličtine 

 Discover - ačítané knižky v angličtine pre malých aj veľkých  

 Rádio Cbeebies - web stránka BBC s videami pre menšie deti 

 Toy teather - vzdelávacie online hry v angličtine 

 Dorling Kindersley Find out! - aktivity a kvízy v angličtine z rôznych predmetov a oblastí 

 Esol courses - interaktívne úlohy s piesňami na slovnú zásobu aj gramatiku. 

 Duolingo - naučte sa jazyky zadarmo. Web alebo aplikácia. 

 WocaBee - aplikácia na učenie sa slovíčok, tieto dni tiež zadarmo 

 Mooveez.com - bezplatná aplikácia s filmami pre deti aj dospelých na učenie cudzích 

jazykov 

 Nemčina - interaktívna kniha 1, kniha 2 

 www základnej školy Skýcov - tu si tiež môžete predcvičovať rôzne cvičenia, testy ale 

aj prezentácie 

 O škole - web, kde nájdete kompletné učivo pre ZŠ a SŠ vrátane testov. 

 Svetlo pod perinou nájdete tu zaujímavosti o osobnostiach Slovenska s maľovankou  

 Zaujímavá botanická animácia  

 Album Spievanky Vybranky od vydavateľsva Aitec free online na počúvanie 

 Hudobná výchova - pesničky s notami a hudobnými hrami 

 DAPHNE -  Inštitút aplikovanej ekológie je mimovládna nezisková organizácia zameraná 

na ochranu prírody 

 Vĺčatá -  učím onine - interaktívne náučné hry z rôznych predmetov 

 garbagegobblers.sk - námety, projekty a materiály k výučbe zameranej na ochranu 

životného prostredia, triedenia a recyklácie 

 Europa.eu - zábavné hry o Európe a EU v českom jazyku 

 Scratch tu môžeš programovať svoje vlastné interaktívne príbehy, hry a animácie - a 

zdieľať svoje výtvory s ostatnými v online komunite. 

 Microsoft spustil zadarmo edukačný projekt pre deti na báze Minecraft, žiadosť TU. 

http://www.supermatematika.wbl.sk/?fbclid=IwAR2b_8jpXRsr4IFC3fgrK1qY5Lt8sCbw24VO0xt_XQV6AYHew7AS-8e2agQ
http://megym.wbl.sk/Interaktivne-cvicenia-------HOT-POTATOES.html?fbclid=IwAR0WvGX8_GFPEYhrot8-5d2AO0pRoXbaLF_olqvb-TyJCQ66hzq8vl4ry6o
http://megym.wbl.sk/Interaktivne-cvicenia-------HOT-POTATOES.html?fbclid=IwAR0WvGX8_GFPEYhrot8-5d2AO0pRoXbaLF_olqvb-TyJCQ66hzq8vl4ry6o
https://www.gymmoldava.sk/ICV/SJL/indexICV.php?show=pravopis&fbclid=IwAR21VfpN3Mcqe3jS52iIVdmjl1MGrI715VmwHNNDETpLfr7ulZM1Oa948AI
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/se20-account-data/165144/media/infra-slovakia-sto-inspiracii-pre-1-a-2-roc-zs.pdf
https://www.ucimesananete.sk/
https://akosapise.sk/
https://www.eduportal.sk/
https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=sk
http://www.mozgozrut.sk/
https://www.mozgozrutik.sk/
https://elt.oup.com/student/project/?cc=sk&selLanguage=sk
https://www.perfect-english-grammar.com/grammar-exercises.html
https://www.natgeokids.com/uk/?fbclid=IwAR0rb3iRO1CYVbBe5BbkPWPtryS33lbD2CwQMcj_E9BMEekr_2kTNqK486Q
https://stories.audible.com/discovery
https://global.cbeebies.com/
https://toytheater.com/
https://www.dkfindout.com/
https://www.esolcourses.com/
https://www.esolcourses.com/content/topics/songs/easy/feeling-good-song-quiz.html?fbclid=IwAR2rVL3rn4ZZbjzYnUGOUS4iA7Zbu_iJPYvABHi4UsXdMu2lg36Yq0YrP5I
https://www.duolingo.com/
https://www.wocabee.app/
https://www.mooveez.com/?fbclid=IwAR2fXjhNCAAfMEr7GnhbczQd_jgD9mJYqTEXYvzQC7vQHohK0Mgh5B4lP28
https://www.mauthor.com/present/4647620417552384
https://www.mauthor.com/present/5151265462550528
http://skolaskycov.weblahko.sk/M-O-Z-G-O-V-N-A-.html?fbclid=IwAR3SQQcs5z1INMn-dKGJKt36JxCVjo9bEENXb7MYZ_drGOEruYmbUZ_mSYo
https://oskole.detiamy.sk/
https://svetlopodperinou.sk/
https://thekidshouldseethis.com/post/story-of-flowers-botanical-animation-azuma-makoto
https://soundcloud.com/aitec-seminare/sets/spievanky-vybranky?fbclid=IwAR1kmYwUJrIXjrJEaIrhWUwhFuNLZbwt8ZHbNwhYEgAxKEWk9jhs66EYdLo
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/NT-30435__betekinto.pdf
http://daphne.sk/sk/vzdelavanie/vzdelavacie-projekty/kids-for-eco-action/vystupy/?fbclid=IwAR3huo6mbrPCBu6c366_pJ-RHz7e_yI37QQ3_toGsYuce57w1QJHmvNaXVE
https://vlcata.sk/ucim-online/
http://www.garbagegobblers.sk/
https://europa.eu/learning-corner/play-games_cs?fbclid=IwAR3b1j8mrWSeQOwTWyfCZ4obUgWU3El-zvQbKdFTDtayilbcAJ2yaGpnTf0
https://scratch.mit.edu/?fbclid=IwAR062W-yDCNVssHyI9LfMqSZ4AbGGlJf8ECg6eb9E51mfaS0Odw5COKbS5A
https://education.minecraft.net/get-started/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v4j5cvGGr0GRqy180BHbR9aEp4IDUl1Btyk35gpMsipUQThDRTlET0JaVEg3VEVCMFI4Vk81VFdKNi4u&fbclid=IwAR3cIur8driBfuCnF9PWtaSp0q0Natu586TeA_FUWPzWDYY7XUCskkuZC3w
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 Smartbooks - inteligentný vzdelávací systém s množstvom tém a testov 

 doučma.sk -  tu nájdete rýchlu pomoc s príkladom na domácu úlohu 

 zavretaskola.sk - materiály a informácie pre žiakov MŠ, ZŠ, SŠ a iné tipy 

 RTVS začína vysielať pre študentov, ktorí musia byť doma, diela povinnej literatúry 

 RTVS spúšťa reláciu Školský klub pre malých školákov 

 rodinný seriál o zdraví a medicíne Operácia Au! každý sobotu predpoludním na RTVS 

 vysielanie populárno-vedeckého seriálu Brutálna veda - na televíznej stanici Spektrum 

 S Pinf Hrami sa dá učiť čítanie, písanie, rozoznávanie farieb, jemná motorika, logické 

uvažovanie. Ide o vzdelávací nástroj pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a 

mentálnym postihnutím. 

 

Vzdelávacie videá cez Youtube: 

 Dejepis inak - super videá pre školákov na rôzne zaujímavé témy, ktoré zaujmú a sú podané 

naozaj originálne. 

 Matematika cez Youtube - 70 videí z učiva matematiky pre 2. stupeň základných škôl a 

nejaké aj pre stredné školy 

 Matýskova matematika v českom jazyku 1. -5. ročník 

 Slovenčina skrátka zľahka 

 kanál Luk b - pani učiteľka cez Youtube vysvetľuje učivo slovenského jazyka - 3 ročnik 

 Jana Vlčanová - pani učitelka so svojim kanálom Jagana 

 Eva Čapková - kanál Čítam deťom rozprávky. 

 JurajVie 

 Youtube hviezda učí zlomky, na Youtube Diamond Pro9189 nájdete aj ďalšie zaujímavé 

videá 

 Strom života má svoj YouTube kanál,  kde sú zaujímavé videá, ktoré môžete využiť aj pri 

učení - sekcie Vedecké okienko, Geológia v kocke alebo Urob si sám. 

 Baštrng Michal Kubovčík 

 Daniel Hevier od pondelka 16.3. spúšťa  vysielanie, kde bude každý deň pridávať 

inšpirácie, impulzy, nápady na domáce vyučovanie pre deti a študentov cca od 10 - 18 

rokov. 

 Crash course kids - vzdelávacie videá v angličtine 

 ZOOklub na doma - ZOO Bratislava aj cez YouTube kanál 

 Krátce ze zoo - ZOO Praha tiež vlastný YouTube kanál s množstvom zaujímavých videí 

 Vzdelávacie videá a pesničky pre deti o koronaviruse 

 

Divadielka, rozprávky a virtuálne prechádzky múzeami 

 OZ Návrat - nové rozprávky, ktoré sú špeciálne vytvorené pre deti z náhradných rodín 

 Rozprávkový svet MaKiLe - online divadielka a čítanie rozprávok 

 Uffizi Galéria - virtuálna prehliadka známej gálerie vo Florencií 

 British Museum - nahliadnite do múzea s množstvom artefaktov, uvidíte aj Egyptské 

múmie 

 Playlist sdetmi.com - rozprávky pre deti, ktoré sme zozbierali pre vás na youtube 

 Hovorené rozprávky na počúvanie podľa kategórii 

http://www.smartbooks.sk/
https://www.doucma.sk/otazky
https://www.zavretaskola.sk/
https://www.rtvs.sk/clanok/219854
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63485/rtvs-spusta-relaciu-skolsky-klub-pre-malych-skolakov/
https://www.rtvs.sk/televizia/clanky/214350/operacia-au-sledujte-rodinny-serial-o-zdravi-a-medicine
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63509/tv-spektrum-pomaha-detom-s-ucenim/
https://www.pinfhry.sk/?fbclid=IwAR29MgHrcVvoSEJRAuJ2lDSMz3Ca4yfcN4ui6UJXZuo50wpKtgo37eOfJL4
https://www.youtube.com/channel/UCtW6UE6h-Na5E5BCLBafbcQ
http://bit.ly/matematikamartaizsof
https://www.youtube.com/channel/UChBzEN6IlfE1MW68vaWy5cg?fbclid=IwAR2VwYnsce6bSik3uTm9tiTdlOdWjCmQK-MGrdT8R8W57S5dMFNVbzIrHpg
https://www.youtube.com/channel/UCv9t4KnrPnLl18mPQTBGEcw
https://www.youtube.com/channel/UCy7Il-YZZaarmxmL-RKvDUw
https://www.youtube.com/channel/UCy7Il-YZZaarmxmL-RKvDUw
https://www.youtube.com/channel/UC7ts1x1ruP3S-k27I_StXcw
https://www.youtube.com/channel/UCgPJyaXxzATNG2jX9KoWv4Q
https://www.youtube.com/channel/UCLBaR8BmaV6HPx_CjuaZ5xw?fbclid=IwAR3IADGNv-e0hZRa-p9o1GWWiWGGcZOtuA4nmMkWhITBt_KfopF2d1pjkx0
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/44523/youtube-hviezda-uci-zlomky/
https://www.youtube.com/channel/UCL9qOyBg0Yfevyr03P2D85Q
https://www.youtube.com/channel/UCL9qOyBg0Yfevyr03P2D85Q
https://www.youtube.com/user/stromzivota/playlists?fbclid=IwAR2Q0iRTNq8wp8vP60s7PPoUtjsvXQ5OXUUF4Wou62nNoGfuSEeXDQhQOf0
https://www.youtube.com/channel/UCibm2mYiQwPhiN8Gy12TpQg
https://www.youtube.com/channel/UCRwz8SHgPP5pr9NOR9XdKQA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fuser%2Fcrashcoursekids%3Ffbclid%3DIwAR3WbHyLfP2eWqpGWp08Bm2PvSK4o-Hn66VE4P9BVdPBoBGUjuzWB_eSAs8&h=AT3aL88gOn7TBQLqHP9yU2uWkyziVMYz3hOjlTSLQhU8KSj59HtyRWYfQifVFz1eX7oK9z0yGcfYIH9vWn7OOBlYZ8Cb22LmEgudFLMSSAVeHtmqzWFWizdH6smC7SwuzGCCCvSeoTfrE27cBVvYRC8ZA2m8sOhEvP4pqEm6NJN71AAUk62XwueC8gVonhN2EYaUef8XC8DTycPDkA1WVq6lT9cTibzDn8v4wCXNi_Nog49jkHngRkCBjVsd0xYaaBASqIvmRvOWN5vNFhJOqqegpCBLjkG-hxT4FncHfaqRHvBmycoJbtCsmJyFXODwDNRP70S_tD2EkeWtKsuWbowZwF-RGdPB5_7fp0zKsRJpYZODShowOwkf9jpek3FJ9e30f7V8qDhEOFNW_PjUhza2Tr_yuUoFbMesGD-pZj6lns6C4iY6fH0
https://www.zoobratislava.sk/?zoologicke-aktuality&sprava=zooklub-na-doma
https://www.youtube.com/channel/UCRWBJs6JvnZBFSqnHlQ_xJw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
https://www.youtube.com/channel/UChEXjuYx8GyEYeMYP7LGUTA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63483/vzdelavacie-videa-a-pesnicky-pre-deti-o-koronaviruse
http://rozpravka.navrat.sk/
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63458/online-divadielka-a-rozpravky-s-lienkou-kikilienkou/
https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63470/doma-s-detmi-pozrite-si-rozpravky/?fbclid=IwAR2N_0mtryPvWIWYJQp1lbo3KHDvN0BorQnGtORtkVYB96-OyMF-zmj9FiU
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/22836/hovorene-rozpravky-na-pocuvanie-/
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 Obľúbené rodinné filmy, ktoré sa oplatí vidieť 

 Kníhkupectvo Martinus tiež prichádza s čítaním na Youtube, deťom budú čítať známe 

osobnosti 

 Alex Koníček Rozprávkovo pridáva postupne načítané knižky 

 Audio nahrávky - archív rozhlasových rozprávkových hier 

 Dobrodružné rozprávky pre deti na dobrú noc ale aj denné čitanie 

 Stránka s viac ako 30 virtuálnymi odkazmi v angličtine 

 Úžasné vzácne zábery miest po celom svete z roku 1890 

 Hotove.sk  - nahovorené rozprávky, riekanky a báje   

 Online vysielania divadielok a koncertov pre deti  - informácie na sdetmi.com - Podujatia 

 Expozícia stredovek na Bratislavskom hrade - virtuálna prehliadka 

 Slovenské národné múzeum ponúka materiály na stiahnutie 

 Jobusov Karantenníček každý deň s rozprávkou 

 Bublina číta deťom 

 SND doma - herci čítajú rozprávky 

 Bratislavské bábkové divadlo - každý večer čítanie rozprávky - projekt pod "Rozprávky 

spod rúška" 

 Audiorozprávky z časopisu Zornička 

 LudkaEster - rozprávky a príbehy pre školkárov 
 

Pohyb a cvičenie na doma s deťmi 

 Tipy ako postaviť bunker alebo prekážkovú dráhu, či skákanie škôlky alebo gumy 

(kľudne so stoličkou ako "držiakom" či iné tipy na domácu zábavu 

 Cez Youtube či Facebook si môžete nájsť rôzne pohybové alebo súťažné videá, ktorá v 

rámci svojho bytu, domu či záhrady zvládnete s deťmi  

 Páči sa nám aj tento Fitness zostrih :) a ten posledný nápad s loptou vyskúšame zajtra :)  

 Laci Strike sprístupnil zadarmo jeho internetovú školu tanca Street Dance Academy 

 4 minútová Tabata pre deti 

 Fitshaker dal upútavku na svoj nový detský program Kidshaker videjkom na 

Youtube Ovocie a zelenina  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCfnlQC7QflnDqtE-bxe8qSA
https://www.youtube.com/channel/UC8CThOfXCNKGQTtCm20Otzw
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/extra/rozpravky?fbclid=IwAR1LbiZI-fWGLyudOPcliTLOK57cy2a3Ao5gfI4BkUpsxvX9fh1YT3MJwuc
http://https/www.rozpravkynadobrunoc.sk/
https://docs.google.com/document/d/1SvIdgTx9djKO6SjyvPDsoGlkgE3iExmi3qh2KRRku_w/preview?fbclid=IwAR10IOESZiPb20WfASBfHB_UMxNBj_i6sDSO3W0SAncPskQiGY6JHDoF7co
https://hotove.com/
https://www.sdetmi.com/sr/podujatia/
https://www.youtube.com/watch?v=nraC63Tvxg0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3mwJ4iEeRGA5OGykzWv5iszxtfO5Q0o4uFAQ0cAXiENPLC9iMU387bWd8
https://www.snm.sk/?materialy-na-stiahnutie&fbclid=IwAR2gERP0VbfLeht3R6ECnBs2HxqKLulesxDNjl0I-bczQDNdWZe_u-pmTCY
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63549/jobusov-karantennicek/
https://anchor.fm/bublinacitadetom/episodes/Prastar-jazyk---Kamil-Mikulk-ebjrg1?fbclid=IwAR13O58v2IDpbAvVISy75KsOQKJg-ENHLyq6FqkaxP2KXqgCRXEkHSzwAas
https://www.youtube.com/watch?v=o8aYtgkqmow
https://www.babkovedivadlo.sk/repertoar/rozpravky-spod-ruska/
http://www.zornicka.com/audiorozpravky?fbclid=IwAR3Uaotc9jC5mzBuYbaV6Bc80FSwCyrqEKAUZMX4Zk_LBoT7sTvpSdCryj0
https://www.youtube.com/channel/UCQRNQ9gboALy_CiaQvxEX5A
https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/26360/top-24-tipov-ako-zabavit-deti-pocas-dazdivych-dni/
https://www.facebook.com/edf.prof.marcos/videos/536552427143922/UzpfSTEwMDAwMDg0MzE4NzQ1MzoyNTcyNTU5NDU2MTE1NDY5/
https://www.youtube.com/c/Outscord?fbclid=IwAR3yoQDXKNYMzt2m3V284U9H8z-aqPqDF7JlPQ_PAnZxcGUFKPnOx069VTI
https://www.facebook.com/homefit83/videos/2639269676308046/UzpfSTE1OTU3OTEzNDM6MTAyMTk3MDkxNzE3NTE4OTU/
https://www.strike.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=MKVe4Zs6KRk&feature=share&fbclid=IwAR2_zd-imB2GDebG-X3J9LMh85Y71W4kf3rT3ad2BlbK4-oZxdS9Ofbh9_M
https://www.youtube.com/watch?v=YhN3cAQnwSI&feature=youtu.be
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 TYPY NA ZAUJÁMAVÉ FACEBOOKOVÉ STRÁNKY:  

 https://www.facebook.com/eaktovka/?ref=py_c&eid=ARBOmwcuTuysj7BIjgMQkcPuqDLXJGzKMo

O0bW55FLIFMjdEPawEq8K1QitGXGXE0hocPcjX_M7htkxm 

 https://www.facebook.com/digiskola/?ref=py_c&eid=ARCnzIxOF0qHDTfQw-_z-

yUuPLYj3Fyk4cyvg1m7bOUWDU5L7geAGS6iWXaGfOL1E1W2Itf13x7kIYGi 

 https://www.facebook.com/bezkriedy.sk/ 

 https://www.facebook.com/ucimsadoma/?ref=py_c&eid=ARDkNKyWTEpgkA60vKPO-

ENKZbnnx5Mi5EJIuG6wdiNoXTkGMNFXI8-1uVuPjsftNiF0MsjExihY3n0- 

 https://www.facebook.com/eucebnice/?__tn__=kCH-

R&eid=ARA7ZLDpdb3IIe8yTCtARvI9jDltEYcAk8bQqqk1em03hKaIkDxI2tbmFrzm37BdFp_QgQlp9lnw

tpVh&hc_ref=ARQuWAh42tGGdX37gd7MO_trse5Q4GYpnzMgbrjJq-

6dxZODzV3xyRpZWu3PrSw9G0Q&fref=nf 

 https://www.facebook.com/HraveUcenieOdKatky/?ref=py_c&eid=ARB7t9yYUGwVoXt2PgsjCd7im

8ZJQmPPsSIhKYxNHwMuLFlr0nV2laTKwel2HGiDhQwK0g_0GNF35vFm 

 https://www.facebook.com/uceniehrou1/?ref=py_c&eid=ARBtlWpm6c0YcUWFmGjZEoAEwHRziN

kTeF9GicL-WmDmDR0zSOIkt-Ywn0NeuhVZRz9IhsGu1VpF1OuQ 

 https://www.facebook.com/Datakabinet.sk/?ref=py_c&eid=ARBGK9NQEbeObpA88KTjXItjGylkyvG

qUoqKJa-s0SfgWpU-m__octBxcer3v_cDRrjU1ckUML3DBBqE 

 https://www.facebook.com/ucitelskenoviny/?ref=py_c&eid=ARDEkTkeZsMSUEEIHeqczsEg09lH5YK

_R-ceYYE3dS8wSsOgd3DKq9dZzjvL9Iq6H3rACSrrGd921BAZ 

 https://www.facebook.com/materialyprepracusdetmi/ 

 https://www.facebook.com/groups/1875826119371318/ 
 

 https://www.facebook.com/groups/310028656527665/ 
 

 https://www.facebook.com/Komenskehoinstitut/ 
 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/eaktovka/?ref=py_c&eid=ARBOmwcuTuysj7BIjgMQkcPuqDLXJGzKMoO0bW55FLIFMjdEPawEq8K1QitGXGXE0hocPcjX_M7htkxm
https://www.facebook.com/eaktovka/?ref=py_c&eid=ARBOmwcuTuysj7BIjgMQkcPuqDLXJGzKMoO0bW55FLIFMjdEPawEq8K1QitGXGXE0hocPcjX_M7htkxm
https://www.facebook.com/digiskola/?ref=py_c&eid=ARCnzIxOF0qHDTfQw-_z-yUuPLYj3Fyk4cyvg1m7bOUWDU5L7geAGS6iWXaGfOL1E1W2Itf13x7kIYGi
https://www.facebook.com/digiskola/?ref=py_c&eid=ARCnzIxOF0qHDTfQw-_z-yUuPLYj3Fyk4cyvg1m7bOUWDU5L7geAGS6iWXaGfOL1E1W2Itf13x7kIYGi
https://www.facebook.com/bezkriedy.sk/
https://www.facebook.com/ucimsadoma/?ref=py_c&eid=ARDkNKyWTEpgkA60vKPO-ENKZbnnx5Mi5EJIuG6wdiNoXTkGMNFXI8-1uVuPjsftNiF0MsjExihY3n0-
https://www.facebook.com/ucimsadoma/?ref=py_c&eid=ARDkNKyWTEpgkA60vKPO-ENKZbnnx5Mi5EJIuG6wdiNoXTkGMNFXI8-1uVuPjsftNiF0MsjExihY3n0-
https://www.facebook.com/eucebnice/?__tn__=kCH-R&eid=ARA7ZLDpdb3IIe8yTCtARvI9jDltEYcAk8bQqqk1em03hKaIkDxI2tbmFrzm37BdFp_QgQlp9lnwtpVh&hc_ref=ARQuWAh42tGGdX37gd7MO_trse5Q4GYpnzMgbrjJq-6dxZODzV3xyRpZWu3PrSw9G0Q&fref=nf
https://www.facebook.com/eucebnice/?__tn__=kCH-R&eid=ARA7ZLDpdb3IIe8yTCtARvI9jDltEYcAk8bQqqk1em03hKaIkDxI2tbmFrzm37BdFp_QgQlp9lnwtpVh&hc_ref=ARQuWAh42tGGdX37gd7MO_trse5Q4GYpnzMgbrjJq-6dxZODzV3xyRpZWu3PrSw9G0Q&fref=nf
https://www.facebook.com/eucebnice/?__tn__=kCH-R&eid=ARA7ZLDpdb3IIe8yTCtARvI9jDltEYcAk8bQqqk1em03hKaIkDxI2tbmFrzm37BdFp_QgQlp9lnwtpVh&hc_ref=ARQuWAh42tGGdX37gd7MO_trse5Q4GYpnzMgbrjJq-6dxZODzV3xyRpZWu3PrSw9G0Q&fref=nf
https://www.facebook.com/eucebnice/?__tn__=kCH-R&eid=ARA7ZLDpdb3IIe8yTCtARvI9jDltEYcAk8bQqqk1em03hKaIkDxI2tbmFrzm37BdFp_QgQlp9lnwtpVh&hc_ref=ARQuWAh42tGGdX37gd7MO_trse5Q4GYpnzMgbrjJq-6dxZODzV3xyRpZWu3PrSw9G0Q&fref=nf
https://www.facebook.com/HraveUcenieOdKatky/?ref=py_c&eid=ARB7t9yYUGwVoXt2PgsjCd7im8ZJQmPPsSIhKYxNHwMuLFlr0nV2laTKwel2HGiDhQwK0g_0GNF35vFm
https://www.facebook.com/HraveUcenieOdKatky/?ref=py_c&eid=ARB7t9yYUGwVoXt2PgsjCd7im8ZJQmPPsSIhKYxNHwMuLFlr0nV2laTKwel2HGiDhQwK0g_0GNF35vFm
https://www.facebook.com/uceniehrou1/?ref=py_c&eid=ARBtlWpm6c0YcUWFmGjZEoAEwHRziNkTeF9GicL-WmDmDR0zSOIkt-Ywn0NeuhVZRz9IhsGu1VpF1OuQ
https://www.facebook.com/uceniehrou1/?ref=py_c&eid=ARBtlWpm6c0YcUWFmGjZEoAEwHRziNkTeF9GicL-WmDmDR0zSOIkt-Ywn0NeuhVZRz9IhsGu1VpF1OuQ
https://www.facebook.com/Datakabinet.sk/?ref=py_c&eid=ARBGK9NQEbeObpA88KTjXItjGylkyvGqUoqKJa-s0SfgWpU-m__octBxcer3v_cDRrjU1ckUML3DBBqE
https://www.facebook.com/Datakabinet.sk/?ref=py_c&eid=ARBGK9NQEbeObpA88KTjXItjGylkyvGqUoqKJa-s0SfgWpU-m__octBxcer3v_cDRrjU1ckUML3DBBqE
https://www.facebook.com/ucitelskenoviny/?ref=py_c&eid=ARDEkTkeZsMSUEEIHeqczsEg09lH5YK_R-ceYYE3dS8wSsOgd3DKq9dZzjvL9Iq6H3rACSrrGd921BAZ
https://www.facebook.com/ucitelskenoviny/?ref=py_c&eid=ARDEkTkeZsMSUEEIHeqczsEg09lH5YK_R-ceYYE3dS8wSsOgd3DKq9dZzjvL9Iq6H3rACSrrGd921BAZ
https://www.facebook.com/materialyprepracusdetmi/
https://www.facebook.com/groups/1875826119371318/
https://www.facebook.com/groups/310028656527665/
https://www.facebook.com/Komenskehoinstitut/
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CEZ AKÉ APLIKÁCIE KOMUNIKOVAŤ A ZDIELAŤ MATERIÁLY 
(zdroj: dobraskola.sk) 

 Google Classroom – ako ideálna platforma pre vzniknutú situáciu sa zdá byť Google 

Classroom, ktorá ponúka ľahký spôsob zdieľania materiálov medzi učiteľmi a žiakmi. 

Podrobnejšie vysvetlenie nájdete v tomto článku. 

 Jednoduché zdieľanie materiálov je možné aj cez Google Docs – služba umožňuje aj ich 

editovanie a správu, je úplne zadarmo a poskytuje veľké úložisko. 

 Dokumenty môžete svojim žiakom jednoducho zdieľať aj cez Dropbox. 

 Ak už máte svoj účet Google, budete mať automaticky tiež prístup k ich službe Google 

Hangouts, ktorá je obdobou známejšej služby Skype. Google Hangouts umožňuje 

videohovory, hovory alebo klasický chat. 

 Microsoft Teams sa hodí pre videohovory, zdieľanie súborov alebo spoločné chaty. Ako 

ho používať pre školské účely sa dozviete tu. 

 WhatsApp – mnoho žiakov ho už má nainštalovaný v mobilných telefónoch, riešením 

môžu byť hromadné hovory alebo aj skupinové (triedne) konverzácie. 

 Skype – asi najznámejšia komunikačná online služba, ktorou disponujú väčšiny 

domácností. Pre väčšinu detí i učiteľov tak používanie aplikácie Skype pravdepodobne 

nebude nič nové a neznáme. Problémom pri skupinových hovorov by mohlo byť 

nedostatočné internetové pripojenie niektorého z účastníkov, a tým pádom aj nízka kvalita 

hovoru. 

 Ak by ste chceli svojim študentom zdieľať svoju PC obrazovku, vyskúšajte 

službu Discord. Jej primárna cieľovou skupinou sú hráči počítačových hier, ale nenechajte 

sa tým zmiasť, skvele poslúži aj na vzdelávacie účely. 

 Hojne rozšírený je aj český systém pre školskú administratívu a komunikáciu s rodičmi a 

žiakmi Bakaláři, ktorý umožňuje klasické zadávanie domácich úloh, čo mnoho učiteľov 

využíva aj počas  normálneho chodu školy. 

 Ak ovládate angličtinu, možno je pre vás ideálnym variantom platforma Edmodo. 

Platforma umožňuje napríklad efektívne rozosielanie materiálov alebo posielanie správ 

študentom. 

 Ak by ste sa so svojimi študentmi radi stretli v rámci videokonferencie, bezplatne je to 

možné uskutočniť napríklad na Jitsi.org. 

 Pre vytvorenie vlastných kvízov a hier poslúžia webové 

aplikácie Quizizz alebo Quizlet (Quizlet je tiež skvelý na precvičovanie anglických 

slovíčok). 

 Priamo pre školské účely je tiež vytvorená aplikácia Socrative, ktorá podobne ako dve 

predchádzajúce služby umožňuje vytváranie kvízov, pri ktorých môžete jednoducho 

sledovať jednotlivé výsledky všetkých svojich študentov. 

 Svoje vlastné hravé a farebné kvízy môžete tvoriť tiež na portáli Kahoot. Ten dokonca 

vďaka vírusovej situácii sprístupnil svoje inak prémiové služby učiteľom a študentom v 

oblastiach, kde sú školy zatvorené. 

 Pre posielanie súborov veľkých veľkostí použite napríklad Úschovňu alebo WeTransfer. 

 

 

https://classroom.google.com/u/0/h
https://spomocnik.rvp.cz/clanek/19327/VIRTUALNI-UCEBNA-GOOGLE-CLASSROOM.html
https://docs.google.com/document/u/0/
https://www.dropbox.com/business/landing-t61fl?_tk=sem_b_goog&_camp=1028681997&_kw=dropbox%7Ce&_ad=389584805019%7C%7Cc&gclid=Cj0KCQjw9ZzzBRCKARIsANwXaeJTSbVZKXcKIxfdzJhAZvRX8zhxrvH9CnAVG1atNQf67mk5oGB5UHoaAq2QEALw_wcB
https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
https://teams.microsoft.com/start
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFwHysaXtHjS3Gk&cid=D1EE7CF352204F63&id=D1EE7CF352204F63%2111151&parId=D1EE7CF352204F63%2111105&o=OneUp
https://www.whatsapp.com/?lang=cs
https://www.skype.com/cs/
https://discordapp.com/download
https://www.bakalari.cz/
https://new.edmodo.com/
https://jitsi.org/
https://quizizz.com/
https://quizlet.com/en-gb
https://socrative.com/
https://kahoot.com/
https://www.uschovna.cz/
https://wetransfer.com/
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