
Výukové možnosti na internetu 

ČESKÝ JAZYK 

www.onlinecviceni.cz 

www.gramar.in  (určeno pro 1- 6 třídu ZŠ) zaměřeno na procvičování i hry.  

https://skolakov.eu (určeno pro 1- 4 třídu ZŠ) zaměřeno na procvičování i hry.  

www.umimecesky.cz  (určeno pro 2 – 9 třídu ZŠ) zaměřeno na diktáty, doplňovačky procvičován, hry 

https://www.nechybujte.cz  - kontrola pravopisu, slovník současné češtiny, slovník českých synonym, 

pravidla českého pravopisu, gramatika čestiny 

https://mojecestina.cz   

https://beckotc.webnode.cz/cesky-jazyk  - přehledy, odkazy 

https://www.pravopisne.cz   - výklad i procvičování 

http://www.rysava.websnadno.cz  - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ český jazyk, čtení, 

psaní, matematika, prvouka, vlastivěda, přírodověda 

http://www.ucirna.cz   - teorie i procvičování učiva český jazyk a informatika 

https://www.nns.cz/support/index_mcwv.php?layout 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled 

 

MATEMATIKA 

www.onlinecviceni.cz 

www.matika.in (určeno pro 1 – 9 třídu ZŠ) zaměřeno na procvičování a hry 

https://skolakov.eu (určeno pro 1 – 4 třídu ZŠ) zaměřeno na procvičování a hry 

matematika.hrou.cz (určeno pro 1 – 7 třídu ZŠ) zaměřeno na procvičování 

www.umimematiku.cz (určeno pro 1 – 9 třídu) zaměřeno na procvičování a hry 

http://www.rysava.websnadno.cz  - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ český jazyk, čtení, 

psaní, matematika, prvouka, vlastivěda, přírodověda 

https://khanovaskola.cz/  

https://www.nns.cz/support/index_mcwv.php?layout 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled 

 

PRVOUKA a VLASTIVĚDA 
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https://skolakov.eu (určeno pro 2 – 3 třídu ZŠ, Vlastivěda 4 třídu ZŠ - prezentace) zaměřeno na 

procvičování a doplňovačky. 

www.skolasnadhledem.cz (určeno pro 1. stupeň ZŠ) zaměřeno na procvičování, hry a zapojení rodičů. 

Najdete v liště online cvičení 1. stupeň 

http://www.rysava.websnadno.cz  - procvičování učiva pro žáky 1. stupně ZŠ český jazyk, čtení, 

psaní, matematika, prvouka, vlastivěda, přírodověda 

https://www.nns.cz/support/index_mcwv.php?layout 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

https://skolakov.eu  (určeno pro 3- 5 třídu ZŠ) zaměřeno na slovíčka a tvoření vět  

www.skolasnadhledem.cz (určeno pro 1- 4. třídu ZŠ) zaměřeno na procvičování, slovíčka, věty. 

Najdete v liště online cvičení 1. stupeň 

www.umimeanglicky.cz (určeno pro 2 – 9 třídu ZŠ) zaměřeno na slovíčka, gramatiku, tematická 

zadání 

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled 

 

 PREZENTACE, PRACOVNÍ LISTY A INSPIRATIVNÍ WEBY 

www.dumy.cz 

www.rvp.cz  

https://sites.google.com/site/lesynapadu/inspirativni-weby 

http://krnap.wz.cz/ 

https://www.prometheus-eknihy.cz/products/list 

 

 TELEVIZNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMY 
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