Milí rodiče a drazí žáčci,
v následujících větách Vám chci předložit několik možností, které lze výborně využít pro domácí
vzdělávání a procvičování.
Níže uvedené informace a odkazy berte jako doporučení nebo radu, jak dětem výuku ozvláštnit.
Věřím, že pro děti bude vzdělávání prostřednictvím televize a internetu velmi zajímavou formou a
Vám ušetří alespoň nějaký čas.
Na současnou situaci velmi pohotově reaguje Česká televize, která bude od pondělí 16. 3.
spouštět projekt UčíTelka. V rámci tohoto projektu bude na ČT2 probíhat vyučování
prostřednictvím televizních obrazovek a měl by být spuštěn také edukativní web. Více informací o
tomto projektu naleznete zde:
https://www.lupa.cz/aktuality/ct-reaguje-na-zavreni-skol-od-16-brezna-spusti-na-ct2-projektucitelka/?fbclid=IwAR2yitSoQLVvuWlapL0TEnFh8M35k_mH7s5LvwaY4xVzV1zMtdy6dSi
9gw.
V souvislostí s ČT bych Vám také ráda doporučila stránky dětské televize Déčko, které jistě spousta
z Vás už zná :https://decko.ceskatelevize.cz/
Na stránkách této televize konkrétně doporučuji tyto pořady:
Bankovkovi - zábavnou formou se zabývá finanční gramotností,
Co se děje kolem nás - seznámení s životem několika živočichů - přírodověda,
České pexeso - o jednotlivých krajích ČR - vlastivěda, pokud děti baví zeměpis na stránkách je
i Evropské pexeso,
Čítanka, Čtení do ouška, Karaoke čtení ... - je zde mnoho pořadů týkajících se čtení, stačí si
vybrat,
Dějiny udatného českého národa, Když se řekne naše země - krátká ale velmi výstižná videa,
která krásně doplňují učivo vlastivědy,
DějePIC! - týká se učiva vlastivědy, tento pořad je nutné brát s nadsázkou a humorem,
Dobrodružství s orchestrem, Muzicírování - učivo hudební výchovy,
Jogínci - tělesná výchova,
Slovíčka - rozvoj slovní zásoby,
Mistr E a (Vel) Mistr E - slušné chování, chování ve společnosti a etiketa,
Wifina - pořad o vztazích a společnosti, přírodě a ekologii, nových technologiích.
Na webu je také možné pustit zdarma pohádky a seriály vhodné k odpočinku a odreagování :)

Dále uvádím několik odkazů na online procvičování učiva:
na webu www.umimeto.org je mnoho témat k procvičení,
procvičovat můžete také na: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php - český jazyk a
matematiku,
https://skolakov.eu/ - matematika, český jazyk a vlastivěda,
https://brumlik.estranky.cz/ a https://www.skolasnadhledem.cz/ - všechny předměty 1. stupně.

Přeji mnoho zdraví.
S pozdravem Kateřina Vansová

