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Vzdělávání I. – učební prostředí on-line
• Učebnice Fraus – interaktivní učebnice pro všechny předměty a věkové 

skupiny

• https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

• Včelka – procvičování čtení, angličtiny a španělštiny

• https://www.vcelka.cz/?fbclid=IwAR0tiflOjJADqCh_SXul4A5LjK_R-5olpLzKps8VsnKBLFn_aMpPV9rxOCc

• Khanovská škola – výuková cvičení a videa (mj.) z matematiky a 
přírodovědných předmětů

• https://cs.khanacademy.org

• Umíme to – on-line cvičebnice pro procvičování různých předmětů

• https://www.umimeto.org

• Učebnice online (NOVÁ ŠKOLA) - Multimediální interaktivní učebnice pro 
1. a 2. stupeň ZŠ

• http://ucebnice.online



Vzdělávání II. – učební prostředí on-line
• Duolingo – procvičování cizích jazyků
• https://cs.duolingo.com

• Veselá chaloupka – online výukové materiály pro prvostupňové děti
• https://www.vesela-chaloupka.cz

• Škola s nadhledem – online interaktivní cvičení pro žáky 1. a 2. 
stupně ZŠ

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

• Školákov – procvičování pro děti na 1. stupni ZŠ

• https://skolakov.eu

• Primaúča – výuková videa obsahující učivo českého jazyka pro 1. 
stupeň

• https://www.primauca.cz



Vzdělávání III. – další možnosti 
vzdělávání
• Pořad ČT 2 zaměřený na vzdělávání dětí 1. stupně 
• https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

• Pásmo vzdělávacích pořadů ČT pro žáky 2. stupně
• https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr%5bnadtitul%5d=Odpoledka

• Komiksy pro děti o astronomii
• http://www.asu.cas.cz/cz/deti-a-

mladez/komiksy?fbclid=IwAR3ibTKB72dE8iD9eAJabPTut4sQRbqkV9qf_6FlpUMufcuN5ro
hYUHcfT8

• Výukový program Vyprávěj příběhy
• https://vypravej.pametnaroda.cz

• Znalostní hra Dobyvatel
• https://dobyvatel.nova.cz



Jak pečovat o své duševní zdraví?
1. AKTIVITA 

Zaměřte svou pozornost na jiná témata než jen na aktuální situaci okolo Koronaviru, plánujte si aktivně svůj čas, snažte 
se zaměstnat (péče o druhé, četba, kreativní tvorba, domácí práce atp.). Nezapomínejte ani na fyzickou aktivitu.

2. SDÍLENÍ

Bavte se o svých pocitech s druhými. Travte čas doma společně. Pokud se se svými blízkými nemůžete vidět, zavolejte 
jim. Nebuďte v tom sami. 

3. MALÉ RADOSTI

Dělejte si radost (dobrým jídlem, kvalitní knihou, oblíbenou činností, procházkou, poslechem hudby atp.).

4. POMOC

Pomáhejme těm, co to potřebují (např. seniorům v našem okolí atp.). Pokud je to třeba, nechte si pomoct i vy (viz 
poslední slide).

• Zajímavé články

❑ https://psychologie.cz/psychicka-imunita/

❑ https://www.lidovky.cz/domov/mentalni-hygiena-v-dobe-koronaviru-udelejte-si-plan-cvicte-a-
nestraste-deti-radi-psycholog.A200310_154516_ln_domov_tmr



Jak pečovat o své duševní zdraví II. – doporučení
Psychologického ústavu Akademie věd ČR



COVID-19, rodiče a děti
• Jak přistupovat ke svým dětem?
1. Bavit se s nimi o tom, co prožívají a jak aktuální situaci vnímají.

2. Být pro ně oporou a poskytnout jim ujištění.

3. Určit jim role, naplánovat čas, zadat jim smysluplné činnosti, které je zaměstnají.

• Potřebujete pomoct s hlídáním, nebo zařídit pro děti doučování?

o https://chcipohlidat.cz

o FB stránka Spolu proti koronaviru

• Zajímavé články
❑https://www.rodicevitani.cz/koronavirus/vsechno-slysi-a-vsechno-je-to-zajima-ale-pak-z-toho-

maji-nocni-mury-jak-opecovat-psychiku-deti-v-dobe-globalni-
pandemie/?fbclid=IwAR1YXLoMhGvyDeZm337fD-ofWJG-M3997_gWytiAxrIy6zOLhB7CkiJHnYQ



Jak trávit volný čas v karanténě?
❑Virtuální prohlídka světových muzeí 

❑ https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours

❑ Sledování přednášek

https://www.ted.com

❑Čtení knih a časopisů

http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/časopisy

https://search.mlp.cz/cz/davka/pop.e-knihy_volne_ke_stazeni

https://www.kosmas.cz/vyklad/43/e-knihy-zdarma 

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni

❑ Poslouchání rádia

https://portal.rozhlas.cz

❑Poslech audioknih 

https://zvukoveknihy.cz

❑On-line jóga

❑ Např. https://www.youtube.com/watch?v=_1FQU_JR254&feature=emb_title



Kam se případně obrátit pro 
psychologickou pomoc

• Jak rodiče, tak žáci, mohou kdykoliv kontaktovat školní psycholožku přes e-mail 
t.tetourova@zsrohacovky.cz a domluvit si video konzultaci (pokud byste věděli o někom 
dalším, kdo by v této době potřeboval psychickou podporu, můžete mail zprostředkovat i 
jemu)

• Linky a chaty pro žáky

❑Linka bezpečí – 116 111; https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/

❑Dětské krizové centrum – 241 484 149 nebo 777 715 215; elinka.internetporadna.cz

• Linky a chaty pro rodiče

❑Linka pro rodinu a školu – 116 000; https://linkaztracenedite.cz/chat

❑Rodičovská linka – 606 021 021; https://www.rodicovskalinka.cz/sluzby/chatuj-s-nami/

• Linka pro seniory

❑Linka důvěry senior telefon – 800 157 157 (slouží i pro pomoc v aktuální situaci, např. možné 
volat o pomoc s nákupy, vyzvednutím léků atp.)


