
TIPY NA ZDROJE K DOMÁCÍ VÝUCE  

Kam pro e-knihu nebo audioknihu 

• E-knihy zdarma v katalogu Městské knihovny v Praze  - především čeští klasici, ale 

také současní autoři  jako Michal Viewegh, Radka Denemarková nebo Jan Cimický, a 

pár klasiků světových  https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/     

 

• Digitální knihovna Moravské zemské knihovny  

o Povinná četba (převdevším, ale ne výhradně, k maturitě) 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/search?sort=newest&collections=vc:

09634936-ea35-4f39-9bbb-bb92453948ac 

o Staré pohádky, pověsti a příběhy pro děti 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/search?collections=vc:696cc977-

6a56-4d7b-9402-134082473f34 

 

• Knizky.sk - slovenský portál obsahuje množství českých a slovenských knih, můžete 

hledat podle kategorie – je tam řada dětských knih i klasiků. https://eknizky.sk/cz/ 

 

• Databook.cz - knihy ke stažení zdarma, https://www.databook.cz/e-knihy-zdarma  

 

• !!! Aplikace BOOKO – interaktivní knihovnička s dětskými knihami (od 2 do 10 let) 

na měsíc zdarma, k ní hry, audio apod. Zaregistrujte se na https://booko.cz/muj-

ucet, v dalším kroku zadejte Aktivační kód: DETY-LNKM-USJS-XLPB Stáhněte si 

aplikaci Booko na Google Play (pro zařízení s Androidem) nebo v AppStoru (pro 

zařízení Apple), v aplikaci se přihlaste stejným účtem, který jste si registrovali na 

webu.  

 

• Český rozhlas 
o Vltava čte za vás - to nejlepší z české literární klasiky k poslechu 

https://vltava.rozhlas.cz/vltava-cte-za-vas-nabizime-k-poslechu-nejlepsi-z-
ceske-literarni-klasiky-8164071 

o Radio Junior – audiopříběhy pro děti https://junior.rozhlas.cz/pribehy 
 

• Týdeník Respekt – mimořádně odemčený archiv Speciálů, 

https://www.respekt.cz/specialy   

     

Kam pro učebnice a do virtuální školy 

• Nová škola – zdarma (po bezplatné registraci) přístup ke všem interaktivním 

učebnicím http://ucebnice.online/ + pro 1. třídu vysílá každý den od 9:00 český 

jazyk podle slabikáře Nové školy (je možné podívat se I zpětně ze záznamu na  

 

https://www.facebook.com/MichalViewegh.spisovatel/?__tn__=K-R&eid=ARAtcg2EB-a1Z-hB6HNoPyCa1BEr16SQAthmGdnxkfnNts1UTdsdTw1QsKLHK26HZJ3Uc5cUcK_HFRbK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDpBNOlTMfSG_908i4S4FTcZT-XzOFe8P_mG8S1Q_HV-rs_vldoQ4wLPVth0MT_jw6QkGXIPI85zC4t3La5kPLRxDh5CXbioyGwT_qxSNFD-M74HivFFtbmEvC_c3Nm-i2vBrs-v1AK4fR6JQcwN7DFLC5VJJhXrj9K1A_v72F2n9YD42TfwYY5PRAVnns9Bnt5WdSk3c0gJmv2DNn8j_7X5Vsd8xLyFiouZze7RADiW0OB4wofEdg42Hxtkq2SqdeuAUKPbjOTlADMJK5z0Sxg7w6I90Tsczke5nQrNxx47lVzWMIEZ8pigZtk7OiCNQ3GDIn6cvbxm0SX-AnyE77ncqOI
https://www.facebook.com/radkaden/?__tn__=K-R&eid=ARDoCqmb4xEBxl9UObnx2Pa39NpzocN4kOJLKtKQkcT8X8eN61jJqXhb7lDhcfc1SnW5eI_0ms42KQwJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDpBNOlTMfSG_908i4S4FTcZT-XzOFe8P_mG8S1Q_HV-rs_vldoQ4wLPVth0MT_jw6QkGXIPI85zC4t3La5kPLRxDh5CXbioyGwT_qxSNFD-M74HivFFtbmEvC_c3Nm-i2vBrs-v1AK4fR6JQcwN7DFLC5VJJhXrj9K1A_v72F2n9YD42TfwYY5PRAVnns9Bnt5WdSk3c0gJmv2DNn8j_7X5Vsd8xLyFiouZze7RADiW0OB4wofEdg42Hxtkq2SqdeuAUKPbjOTlADMJK5z0Sxg7w6I90Tsczke5nQrNxx47lVzWMIEZ8pigZtk7OiCNQ3GDIn6cvbxm0SX-AnyE77ncqOI
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youtube) - Online výuka s Agátou, Matýskem a Oskarem (připravuje Nová škola 

podle vlastní učebnice) - https://www.youtube.com/channel/UCu3JEcOEWv-

eybsibgw2fwQ 

 

• Fraus – elektronické učebnice pro základní a střední školy + portál na online 
procvičování Škola s nadhledem https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma a 
https://www.skolasnadhledem.cz/ 
 

• H-edu.cz – učebnice a materiály k výuce Hejného matematiky nabízí H-mat zdarma 
https://www.h-edu.cz/#obsah + ve videu jsou informace o dostupných materiálech 
a podpoře a jak je získat - https://www.youtube.com/watch?v=hhRy_i4Ypyo  
 

• Česká televize 
o UčíTelka – výuka pro žáky 1. stupně – – denně 9:00 až 12:00  

o https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12772-

rozvrh-a-materialy/  

o Odpoledka – pásmo vzdělávacích pořadů pro žáky druhého stupně – denně 

12:00 až 15:00  https://www.ceskatelevize.cz/tv-

program/hledani/?filtr[nadtitul]=Odpoledka 

o Škola doma  – pro studenty, na něž čekají přijímací zkoušky na střední školy 

– od 14:00 v úterý (ČJ) a čtvrtek (matematika) – pro žáky, kteří budou dělat 

přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/ 

o Nenudím se doma – zábava, pohádky, hry 

https://decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma 

 

• Český rozhlas - Rádio Junior: Skoro školní vysílání z pokojíčku Vendy, Fráni - každý 

všední den od 10:00 do 11:00 - pro žáky 1. stupně, možné poslouchat i starší díly ze 

záznamu https://junior.rozhlas.cz/skoro-skolni-vysilani-z-pokojicku-vendy-frani-

8164243  

 

• Akademie věd ČR – pod hashtagem #veda_na_doma přináší různé ústavy AV tipy na 

domácí pokusy, pozorování, přednášky apod.  https://www.avcr.cz/cs/pro-

verejnost/veda-na-doma/ 

 

• Khanova škola – vzdělávací videa zdarma z matematika, fyzika, chemie, biologie, 

ekonomie, dějepisu, informatiky nebo dějin umění  https://khanovaskola.cz/ 
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• Red Monster – dočasně poskytuje moderní vzdělávací online kurzy pro základní a 

střední školy všem zdarma. Jednotlivé kurzy obsahují kompletní učivo pro dané 

předměty a ročníky.  https://redmonster.cz/kurzy  

 

• Scio - do odvolání zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. 

Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a a I. až IV. ročníku SŠ. Zaberou 10 až 20 

minut. https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp  

 

• CERMAT – procvičovací testy k přijímacím zkouškám nebo k maturitě najdete i tady: 

https://cermat.cz/aktuality/aktualita/248-priprava-na-jednotnou-prijimaci-

zkousku-z-domova a https://cermat.cz/aktuality/aktualita/249-zaci-a-jejich-

ucitele-mohou-pri-priprave-na-maturitni-zkousku-z-domova-vyuzit-webove-

stranky-centra  

 

• Aplikace HRAVOUKA – aplikace k oceněné knížce Hravouka výjimečně ke stažení 

zdarma – POZOR, pouze do pátku 19. března!!!  https://hravouka.circusatos.com/ 

 

• Jeden svět na školách - dočasně volně zpřístupil veškerý obsah vzdělávacího portálu 

JSNS.CZ, zájemcům o filmy a vzdělávací materiály je k dispozici celkem 275 

audiovizuálních lekcí spolu s více než 1 150 výukovými materiály 

https://www.jsns.cz/online-vyuka  

 

• Minecraft Education Edition - až do konce června pro všechny zdarma při registraci 

přes formulář na adrese aka.ms/minecraftzdarma (v AJ). Pomocí Minecraftu se dá 

vzdáleně učit programování, chemie, dějepis, cizí jazyky nebo matematika. 

Informace o obsahu, který Minecraft nabízí pro výuku je dostupný prostřednictvím 

webu minecraftedu.cz (v ČJ). 

 

Kam na koncert a do kina 

Opera +  - zde najdete seznam (s odkazy) operních a koncertních domů, které zpřístupnily 

své koncerty a představení online či v pravidelných časech streamují -  

https://operaplus.cz/tyden-s-hudbou-koncerty-a-predstaveni-streamovane-online/?pa=1 

Jeden svět – festival dokumentárních filmů nabízí vybrané dokumentární filmy z minulých 

ročníků na Promítej i ty! https://www.promitejity.cz/filmy/ + Několik filmů z letošního 

ročníku je možné shlédnout za 59,- na https://www.jedensvet.cz/2020/jeden-svet-u-vas-

doma  
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