on-line materiály pro domácí výuku


zpřístupnění online učebnic Nová škola - pro žáky 1. tříd připravilo nakladatelství Nová
škola online výuku na youtube.



Učebnice FRAUS - domácí učení - pro zájemce

V souvislosti s opatřením vlády
o uzavření všech škol se naše nakladatelství FRAUS rozhodlo poskytnout všem žákům,
učitelům i školám od středy 11. března do odvolání všechny elektronické učebnice pro
základní a střední školy pro všechny žáky zdarma. Stejně tak poskytneme zdarma
prostředí pro on-line komunikaci učitelů s žáky – vzdělávací portál Fred . Pro domácí
procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem , který je též
zdarma.
Bližší informace na tomto odkaze: https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma?
fbclid=IwAR0GCbQTITYNu9JZvZWZ-u2WGLcz31b1w0f7GmcjMDWwf4QyeY1NvOSHUk4


webové stránky www.skolaposkole.cz nebo www.skolakov.eu.



www.ceskatelevize.cz/ucitelka - už nyní má tento pořad velký úspěch, je nejsledovanější
pořad roku pro děti do 12ti let (chválí ho i rodiče, kteří se stali další cílovou skupinou
diváků)



od úterý 17. března, každý všední den od 10:00 do 11:00 si můžete naladit Rádio Junior
https://junior.rozhlas.cz/skoro-skolni-vysilani-z-pokojicku-vendy-frani-8164243

ON-LINE VÝUKOVÉ PROGRAMY iŠkolička ZDARMA
včetně vzdálené technické pomoci všem rodičům
 Až do odvolání zpřístupňujeme pro školní i domácí výuku všechny dostupné on-line
výukové interaktivní programy Barevné kamínky - iŠkolička určené pro mateřské
školy a první ročník základních škol. Jedná se o programy Leden, Březen, Duben,
Prosinec, Les a Moje tělo. Rovněž všem rodičům nabízíme vzdálenou technickou pomoc
s nastavením jejich PC, notebooku, tabletu apod. K dispozici máme i lektory, kteří
vysvětlují metodiku.
Stačí zavolat na METODICKÝ KABINET DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, tel. číslo

+420 583 035 135. Obratem se k Vám vzdáleně připojí technik a vše potřebné Vám
nainstaluje. Po domluvě můžeme také nastavit přístupy k 56 interaktivním učebnicím
pro I. a II. stupeň základní školy od vydavatelství Taktik a k aplikaci Včelka, jež
slouží k procvičování čtenářské gramotnosti u dětí na I. stupni ZŠ.
Vše je samozřejmě nyní zdarma.
Váš tým Barevné kamínky & SchoolBoard

