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Tipy na výuku českého jazyka doma - online 

Hezký den, vlivem aktuální situace s koronavirem, kdy se většina rodičů potýká s tím, že nemají hlídání pro své děti, 

někteří musí pracovat z domova a ještě s dětmi dělat hromadu úkolů, jsme se rozhodli sepsat pár tipů, jak vám to 

trochu usnadnit. Níže naleznete odkazy na média, kde se dá učit online, odkazy na cvičení z českého jazyka i 

materiály k přijímacím zkouškám na SŠ.  

UčíTelka – Česká televize 

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na 

žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. Děti se na program mohou dívat 

živě v televizi nebo i ze záznamu na webu ČT.  

„Každý všední den od devíti startuje vyučování. Každý učební blok bude trvat třicet minut a bude určen vždy pro jeden 

ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů z produkce Déčka.“ 

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

 

Pokud máte děti v první nebo druhé třídě, které se teprve učí číst, tak na Déčku běží moc pěkný pořad Karaoke Čtení. 

Je to formou pohádky a dětem se ukazují (jako při karaoke) slova, která čtenář zrovna čte.  

Odkaz zde: https://decko.ceskatelevize.cz/karaoke-cteni?fbclid=IwAR1Rarr1-

RvNetRiBwEacsTx6gyxa16NLFWbpZK9XEb9kLM0jKgfSv-FGes  
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Pro starší děti z druhého stupně ZŠ zařazuje Česká Televize odpolední program nazvaný Odpoledka, kde se jedná o 

formu výuky prostřednictvím dokumentů a pořadů na různá témata. Není tak interaktivní jako pořady pro menší děti 

dopoledne a je určen spíše k samostudiu dětí a rozšiřování obzorů. 

Odkaz zde: https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr[nadtitul]=Odpoledka  

 

Diktáty se Zdeňkem Svěrákem pro děti na druhém stupni ZŠ. Hezky natočené (staršího data) a vše vysvětlené na 

závěr. 

Odkaz zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/hledani/?search=dikt%C3%A1t  
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Moje čeština 

Cvičení a úlohy z češtiny. U testů, pokud dáte test vyhodnotit a poté kliknete na správnou/chybnou odpověď, ukáže 

se vám i vysvětlení, proč to tak je, což je super výhoda. Není potřeba se přihlašovat. 

Odkaz zde: https://www.mojecestina.cz/ 

 

Škola s nadhledem 

Všechny předměty, nejen český jazyk k procvičování na těchto stránkách.  

Odkaz zde: https://www.skolasnadhledem.cz/ 

 

 

 

 

 

https://www.mojecestina.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/


 

Projekt: Komunitní aktivity cizinců jako podpora při jejich integraci, reg.č.: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000698, je financován z 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR. 

 

Úlohy z češtiny  

Hravou formou prostřednictvím úkolů a her, zdarma.  

Odkaz zde: https://www.gramar.in/cs/#1 

 

 

Čeština pro všechny 

Paní Erika Hanáčková točí krátká videa, kde vysvětluje některé gramatické jevy a chytáky. Její videa jsou zatím 

přístupná jen na facebooku.  

Odkaz zde: https://www.facebook.com/CestinaProVsechny/videos/  
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Pravopisně 

Web na procvičování. Přes 500 cvičení pro děti ZŠ i SŠ. 

Odkaz zde: https://www.pravopisne.cz/  

 

 

Umíme česky 

Moc pěkná gramatická cvičení formou her, u dětí velmi oblíbené. Pro zábavnější formu klikněte v položkách nahoře 

na záložku „Netradiční“.  

Odkaz zde: https://www.umimecesky.cz/ 
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Učíme se doma se Včelkou – aplikace na 6 týdnů zpřístupněná ZDARMA  

Online aplikace pro žáky 1. stupně a jejich rodiče, učení se zábavnou formou. Vzhledem k tomu, že tato platforma je 

běžně placená si od toho slibuji něco více než od klasických webů, které jsou přístupné volně. Je vyžadováno se 

přihlásit. Přístup k kódem pro aktivaci zdarma je popsán zde, musíte v objednávce zadat promo kód: UCIMESEDOMA 

Odkaz zde: https://blog.vcelka.cz/ucime-se-doma-se-

vcelkou/?fbclid=IwAR0q_8ivwonqlQcupQK2x0hO9h915PY_iq79f1-orYyibY3jYZnkpPSBiWM 

 

 

 

 

 

 

SCIO – zpřístupnilo testy ZDARMA 

Procvičování českého jazyka a matematiky pomocí krátkých testů pro děti od 3. do 9. třídy ZŠ a I. až IV. ročníku SŠ. 

Pro zpřístupnění testů, musíte udělat objednávku, který v posledním kroku bude zdarma. Po dokončení objednávky 

obdržíte do hodiny e-mail s přístupem do aplikace ScioDat. Pokud chcete testy pro více dětí, doporučujeme je udělat 

v samostatných objednávkách.Odkaz zde: https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-

testy.asp?fbclid=IwAR00blb2UGucLTA1L5HTyoWC8Cvudk_iXZUDhherNQvNj6PrDAqCQE_8djw 
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CERMAT – přijímačky na SŠ 

Na webu Cermatu jsou ukázkové testy k přijímacím zkouškám z minulých let. Je možné je stáhnout a zkusit vyplnit. 

Přečtěte si vždy zadání a zkuste dodržet i časový limit. Typy úloh budou naprosto stejné i v letošních přijímacích 

zkouškách, jde to natrénovat a připravit se na to.  

Český jazyk a literatura odkaz zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-

cesky-jazyk-a-literatura 

Matematika odkaz zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-

matematika  

 

Povinná četba k maturitě ZDARMA ke stažení!  

Skvělá příležitost pro studenty si stáhnout povinnou literaturu k maturitě zdarma. Jsou tam všechny doporučené 

knihy, opravdu toto není běžné, že by celé e-knihy byly zdarma ke stažení, tak této možnosti využijte!  

Odkaz zde: https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-

stazeni?fbclid=IwAR2hLKgOi_AuFqA2SVtvZCnkjt0PVOB6K6C4eU86LaD53gjRY4gsBwpsUoA 
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Slovní hry, které podporují slovní zásobu zábavnou formou 

Milujete hry nebo nevíte, co s volným časem? Zde najdete seznam různých aktivit, které vás zabaví doma, ale třeba i 

venku na výletě. Pro jejich přípravu si vystačíte s tím, co najdete doma - většinou jde jen o tužku a papír a někdy ani 

to ne. 

Odkaz zde: https://www.cestinarskespeky.cz/hry?fbclid=IwAR1neTDw-LttKf3Ckb6OHZyKhLLzGvUcVhK185Yv7w-

AdCReRI1keXnDG5o 
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