
 

 

Zábavné způsoby učení 

 

1. Dokumenty, filmy, audioknihy 

 Na stránkách https://www.jsns.cz/online-vyuka najdete tipy, jak s filmem vzdělávat 

v domácím prostředí. Každý den můžete na stránkách najít nové tipy a doporučení na 

použití audiovizuálních materiálů. Všechny online lekce jsou velice přehledně řazené 

do kategorií. 

 

 Zábavně vzdělávací program UčíTelka: 

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

 

 Od 12 do 15 hodin zde běží zajímavé dokumenty o přírodě, dějinách či fyzice. 

https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr%5bnadtitul%5d=Odpoledka 

 

 https://edu.ceskatelevize.cz/ - najdete zde tisíce videí pro zábavu i učení. Videa jsou 

rozdělená na kategorie: Předškolní, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední škola. Každá 

kategorie je ještě rozdělena na několik předmětů, takže je z čeho vybírat. 

 

2. Zábavné učení online 

 https://www.umimefakta.cz/ - na této stránce máte mnoho možností, jak učivo 

procvičit. Najdete zde zajímavé pexeso, které je rozděleni na biologii, zeměpis, chemii 

a dějepis. Po dohrání pexesa můžete zkusit své znalosti na slepé mapě ČR a světa. A 

co se takhle učit formou křížovek či příběhu? Vše je na této stránce možné. Tato 

stránka je zaměřená i na jiné předměty, zde máte odkazy: 

https://www.umimecesky.cz/, https://www.umimeanglicky.cz/, 

https://www.umimematiku.cz/, https://www.umimeprogramovat.cz/ a 

https://www.umimenemecky.cz/.  

 

 Na stránkách https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/vzdelavaci-program-

varianty/vyukove-lekce najdete praktické lekce, které můžete využít při výuce – hry, 

práce s pojmy apod. Stačí si jen vybrat věk žáka a tematický okruh. 
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 https://www.skolasnadhledem.cz/ - najdete zde spoustu online cvičení, formou kvízů, 

křížovek ajn., které se hodí pro děti na ZŠ, SŠ nebo ty, které se připravují na přijímací 

zkoušky.  

 

 https://www.learningchocolate.com/ - stránka na procvičování angličtiny. Stačí se jen 

vybrat téma, které chcete procvičovat a můžete začít. Každé téma obsahuje obrázky, 

jejich anglický název a možnost spuštění anglické výslovnosti. 

 

 http://www.english-time.eu/english-now/ - skvělá stránka na procvičování angličtiny. 

Je určena pro žáky od 3. do 5. tříd ZŠ, ale určitě si najde uplatnění i u starších žáků. 

Najdete zde výuková videa, interaktivní hry ale i písničky a pohádky. 

 

 http://www.naberanku.cz/vyukove-materialy - výukové materiály všeho druhu od 

českého jazyka po výtvarnou výchovu, od výukových prezentací po videa a hry. 

 

3. Instagram a YouTube 

 Kubova_english – učení angličtiny na instagramu. 

 

 TadyGavin – američan z Fort Collins, který se učí česky. V jeho videích můžete i 

shlédnout např.: jaké děláme klasické chyby v angličtině apod. Zde máte odkaz: 

https://www.youtube.com/channel/UCR1g1XlKP3ytV-VvirbERMQ/about 

 

 Bronislav Sobotka – učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do 

angličtiny. Odkaz:  https://www.youtube.com/user/BBSobotka 

 

 

 

Pokud nechcete využívat internet, můžete si zábavnou formu vytvořit po svém. Vytvořte 

si pexeso na anglická slovíčka, společně se pusťte do vytváření projektu či hry na 

vyjmenovaná slova.  

Nemusíte se zaměřovat jen na učení, výborně funguje, když děti tvoří rukama a 

technologie používají jako doplněk – nepotřebujete něco vylepšit v domácnosti? Pokud ano, 

nechte to na dětech - ať dohledají potřebné informace, spočítají kolik bude potřeba materiálu, 

na kolik to vyjde peněz apod. 
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Jestliže jsme mluvili o projektech, tak tento chceme zmínit. Jedná se o webovou aplikaci 

DOLLAR STREET https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix. Tato aplikace nabízí 

pohled do domácností v různých zemích světa. Rodiny je možné filtrovat podle jejich příjmů 

a pomocí fotografií si uvědomit jejich běžný život a jak se liší od nás. 

Další zajímavý odkaz je na stránky, kde najdete rady a tipy jak doma rozvíjet kreativitu 

https://prototypci.cz/. Stránku založili rodiče dětí, kteří doma občas vytvořili nějaký výrobek. 

Po čase zjistili, že se jim daří děti snadněji vychovávat skrz praktické zkušenosti a kontakt 

s realitou. Vizí je umožnit každému dítěti realizovat svůj vlastní projekt od prvotní myšlenky 

až k reálnému výtvoru. 
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