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S ohledem na uzavření škol z důvodu hrozby nákazy koronavirem a následné 

vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky ze čtvrtka 12. 3. 2020 se 

stalo aktuální vzdělávání žáků na dálku. Na internetu lze sice nalézt  různé online 

zdroje, ale jejich kvalita může být problematická. Čtenářům Jeseníčku proto nabízíme 

seznam stránek, které by je mohly zaujmout. 

MATEMATIKA 

https://matematika.cz/matematika-pro-zakladni-skoly  PŘEHLED UČIVA 

http://www.realisticky.cz/ucebnice.php?id=2 LEKCE A PŘÍKLADY 

http://www.zssloup.net/EU_sablony/matematika.htm#M   PRACOVNÍ LISTY 

https://decko.ceskatelevize.cz/kaja-a-mat-ema-tika  VIDEA 

https://www.youtube.com/user/KhanovaSkolaOS/search?query=matematika  

 

FYZIKA 

http://fyzika.jreichl.com/  PŘEHLED UČIVA 

http://www.realisticky.cz/ucebnice.php?id=1  LEKCE A PŘÍKLADY 

https://www.vascak.cz/?p=1277  ŘEŠENÉ PŘÍKLADY 

https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/encyklopedie-

energetiky/index.htm                                                            | ENCYKLOPEDIE ENERGIE 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/dily/ 

 

CHEMIE 

https://xantina.hyperlink.cz/  PŘEHLED UČIVA 

http://www.e-chembook.eu/  PŘEHLED UČIVA 

https://studiumchemie.cz/material/ VÝUKOVÉ MATERIÁLY 

https://www.labo.cz/mft/chemie.htm  LABORATORNÍ PRŮVODCE 

http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=videa CHEMICKÉ POKUSY 

 

PŘÍRODOPIS 

http://data.zsslusovice.cz/24843-prirodopis 
VÝUKOVÉ 

MATERIÁLY 

https://www.planina.cz/vyuka/prirodopis/prirodopis.htm PŘEHLED UČIVA 

https://www.inkluzivniskola.cz/prirodopis  VÝUKOVÉ 

MATERIÁLY https://www.zsbynov.cz/str-ucebni-materialy-49  

https://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/index.html MINERALOGIE 

https://matematika.cz/matematika-pro-zakladni-skoly
http://www.realisticky.cz/ucebnice.php?id=2
http://www.zssloup.net/EU_sablony/matematika.htm#M
https://decko.ceskatelevize.cz/kaja-a-mat-ema-tika
https://www.youtube.com/user/KhanovaSkolaOS/search?query=matematika
http://fyzika.jreichl.com/
http://www.realisticky.cz/ucebnice.php?id=1
https://www.vascak.cz/?p=1277
https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/encyklopedie-energetiky/index.htm
https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/encyklopedie-energetiky/index.htm
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/dily/
https://xantina.hyperlink.cz/
http://www.e-chembook.eu/
https://studiumchemie.cz/material/
https://www.labo.cz/mft/chemie.htm
http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=videa
http://data.zsslusovice.cz/24843-prirodopis
https://www.planina.cz/vyuka/prirodopis/prirodopis.htm
https://www.inkluzivniskola.cz/prirodopis
https://www.zsbynov.cz/str-ucebni-materialy-49
https://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/index.html
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ZEMĚPIS 

https://www.zemepis24.cz/ STÁTY 

https://www.mesta.obce.cz/  MĚSTA A OBCE ČR 

https://www.inkluzivniskola.cz/zemepis  VÝUKOVÉ  

A PROCVIČOVACÍ 

MATERIÁLY 
http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_list&id

=10&yearLimit= 

http://www.zemepis.com/map.php  ZEMĚPISNÉ MAPY 
 

DĚJEPIS 

http://www.dejepis.com/ucebnice/  PŘEHLED UČIVA 

https://skompasem.cz/ucebnice-dejepisu-mapa-clanku/ PŘEHLED UČIVA 

http://www.moderni-dejiny.cz/rubrika/10-kalendarium/  KALENDÁRIUM 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_historick%C3%BD

ch_v%C3%BDro%C4%8D%C3%AD 
HISTORICKÁ VÝROČÍ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_p%C5%99edstavit

el%C5%AF_%C4%8Desk%C3%A9ho_st%C3%A1tu  

HISTORICKÉ 

OSOBNOSTI 

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  

https://prirucka.ujc.cas.cz/  PRAVIDLA ČESKÉHO 

PRAVOPISU https://www.pravidla.cz/  

https://www.nechybujte.cz/gramatika-cestiny  GRAMATIKA 

https://www.pravopisne.cz/  CVIČEBNICE 

https://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-

denik/#axzz6H3QFihjA 
ČTENÁŘSKÝ DENÍK 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

https://www.jazyky-online.info/anglictina/  PŘEHLED UČIVA 

https://www.helpforenglish.cz/anglictina-pro-zacatecniky  PŘEHLED UČIVA 

https://www.e-gramatica.com/ GRAMATIKA 

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/seznam-stranek-

o-anglictine 
UŽITEČNÉ STRÁNKY 

https://www.50languages.com/phrasebook/cs/en/  AUDIOKURZ 
 

PŘEKLADAČ A SLOVNÍK ONLINE 

https://www.slovnicek.cz/  SLOVNÍČEK 

https://www.zemepis24.cz/
https://www.mesta.obce.cz/
https://www.inkluzivniskola.cz/zemepis
http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_list&id=10&yearLimit=
http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_list&id=10&yearLimit=
http://www.zemepis.com/map.php
http://www.dejepis.com/ucebnice/
https://skompasem.cz/ucebnice-dejepisu-mapa-clanku/
http://www.moderni-dejiny.cz/rubrika/10-kalendarium/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_historick%C3%BDch_v%C3%BDro%C4%8D%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_historick%C3%BDch_v%C3%BDro%C4%8D%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_p%C5%99edstavitel%C5%AF_%C4%8Desk%C3%A9ho_st%C3%A1tu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_p%C5%99edstavitel%C5%AF_%C4%8Desk%C3%A9ho_st%C3%A1tu
https://prirucka.ujc.cas.cz/
https://www.pravidla.cz/
https://www.nechybujte.cz/gramatika-cestiny
https://www.pravopisne.cz/
https://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/#axzz6H3QFihjA
https://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/#axzz6H3QFihjA
https://www.jazyky-online.info/anglictina/
https://www.helpforenglish.cz/anglictina-pro-zacatecniky
https://www.e-gramatica.com/
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/seznam-stranek-o-anglictine
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/seznam-stranek-o-anglictine
https://www.50languages.com/phrasebook/cs/en/
https://www.slovnicek.cz/
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NĚMECKÝ JAZYK 

https://www.jazyky-online.info/nemcina/ PŘEHLED UČIVA 

https://nemcina-zdarma.cz/  PŘEHLED UČIVA 

http://www.nj.cz/gramatika.html  GRAMATIKA 

http://www.nemecky.net/gramatika/  GRAMATIKA 

http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_l

ist&id=13&yearLimit= 
VÝUKOVÉ MATERIÁLY 

 

INFORMATIKA 

https://becko-tc-informatika.webnode.cz/vyuka/ PŘEHLED UČIVA 

http://www.maskola.cz/cz-Informatika-materialy-k-

vyuce 
VÝUKOVÉ MATERIÁLY 

http://www.bezpecnyinternet.cz/ INTERNET 

https://bezpecne-online.saferinternet.cz/slovnik SLOVNÍK 

https://vypocetni-

stroje.webnode.cz/clanky/starovek/ 
HISTORIE POČÍTAČŮ 

 

OSTATNÍ 

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_cs EVROPSKÁ UNIE 

https://ppp.mimoni.cz/materialy-pro-vyuku-prvni-pomoci-

ve-skolach/prilohy-k-prirucce-c 
PRVNÍ POMOC 

http://www.otevrenaveda.cz/nezkreslena-veda/ NAUČNÁ VIDEA 

https://www.infocesko.cz/content/informacni-texty-ceska-

nej.aspx 
ČESKÁ NEJ 

http://www.mistopisy.cz/  MÍSTOPISNÝ PRŮVODCE PO ČESKÉ REPUBLICE 

 

POZNÁMKA: 

Česká televize spustila od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka (aneb Když 

děti učí telka), které vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR. Každý den od 9 hodin čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně 

základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. Na vzdělávací pásmo 

navážou od 12 do 15 hodin další vzdělávací pořady určené pro starší děti. 

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

V úterý a ve čtvrtek od 14 hodin pak ČT1 pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na 

přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. 

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

https://www.jazyky-online.info/nemcina/
https://nemcina-zdarma.cz/
http://www.nj.cz/gramatika.html
http://www.nemecky.net/gramatika/
http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_list&id=13&yearLimit=
http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_list&id=13&yearLimit=
https://becko-tc-informatika.webnode.cz/vyuka/
http://www.maskola.cz/cz-Informatika-materialy-k-vyuce
http://www.maskola.cz/cz-Informatika-materialy-k-vyuce
http://www.bezpecnyinternet.cz/
https://bezpecne-online.saferinternet.cz/slovnik
https://vypocetni-stroje.webnode.cz/clanky/starovek/
https://vypocetni-stroje.webnode.cz/clanky/starovek/
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_cs
https://ppp.mimoni.cz/materialy-pro-vyuku-prvni-pomoci-ve-skolach/prilohy-k-prirucce-c
https://ppp.mimoni.cz/materialy-pro-vyuku-prvni-pomoci-ve-skolach/prilohy-k-prirucce-c
http://www.otevrenaveda.cz/nezkreslena-veda/
https://www.infocesko.cz/content/informacni-texty-ceska-nej.aspx
https://www.infocesko.cz/content/informacni-texty-ceska-nej.aspx
http://www.mistopisy.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/
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Přátelství je důležité a člověk si ho musí zasloužit. A to nejen slovy, ale hlavně skutky. 

Umíš ocenit pravé přátelství? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VYHODNOCENÍ TESTU: 

PŘEVAHA ODPOVĚDÍ a): 
Tvé představy o přátelství vycházejí z životní reality. Ke svým kamarádům se chováš 

jako oni k tobě. Je na tebe spolehnutí, jsi obětavý a stálý. 
 

PŘEVAHA ODPOVĚDÍ b): 
K lidem přistupuješ se srdcem na dlani. Záleží jen na nich, jak na to zareagují. 
 

PŘEVAHA ODPOVĚDÍ c): 
Jsi poněkud lehkovážný a za kamaráda hned považuješ každého, kdo se na tebe usměje 

nebo ti něco slíbí.  
 

PŘEVAHA ODPOVĚDÍ d): 

Přátelství si vážíš, ale máš problém s jeho navazováním. Trošku naivně se domníváš, 

že stačí někomu projevit sympatie a ostatní už přijde samo. Určitě jsi v tomto ohledu 

zažil zklamání. 

2/ Ve škole se držíš spolužáků: 

a) zkušených a 

b) dobře zapsaných u učitelů b 

c) sebevědomých c 

d) kamarádských d 

 
4/ Dobrý přítel se pozná: 

a) na školním výletě a 

b) v nouzi b 

c) během výuky c 

d) u jídla d 

 

3/ Drahý dárek k narozeninám tě: 

a) potěší a 

b) uvede do rozpaků b 

c) nadchne c 

d) rozhodí d 

 
6/ Kamarád se dostal do potíží, protože 

nedal na tvou radu. 

a) Vynadáš mu a 

b) Necháš ho být b 

c) Pomůžeš mu c 

d) Něco vymyslíš d 

 

5/ Co uděláš, když tě kamarád požádá 

o pomoc? 

a) Pomůžeš mu v každém případě a 

b) Pomůžeš mu jen po určitou mez b 

c) Pomůžeš mu tak akorát c 

d) Pomůžeš mu podle okolností d 

 
8/ Jak se srovnáš s tím, že je tvůj 

kamarád úspěšnější než ty? 

a) Uvážlivě a 

b) Přeju mu to b 

c) Se skřípěním zubů c 

d) S těžkým srdcem d 

 

7/ Nikdy bys nemohl kamarádit s někým, 

a) kdo je lakomý a 

b) kdo je neupřímný b 

c) kdo je vypočítavý c 

d) kdo je zbabělý d 

 

1/ Ve chvíli, kdy někomu něco slíbíš: 

a) cítíš odpovědnost a 

b) svůj slib splníš b 

c) po chvíli na to zapomeneš c 

d) vzápětí hledáš výmluvu d 
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3.- PÍSMENNÉ ŘADY 

a) Ú jako ÚTERÝ  b) J jako JIH  c) P jako PROSTŘEDNÍK (prst ruky) 

d) Ř jako ŘÍJEN   e) J jako JUPITER 

4.- ÚLOHA   

Libor (155 cm) ˃ Karel (151 cm) ˃ Arnošt (150 cm) ˃ Honza (146 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA 11/2019-2020: 

1.- KOSTKY 

a) 19  b) 19  c) 19 

2.- TERČ 

Ze všech 120 možných zásahů (permutace 5!) vyhovují dvě 

možnosti:   a) 10 + 5 + 5 + 5 + 3 = 28 

   b) 10 + 10 + 3 + 3 + 2 = 28 


