
Seznam učebních  materiálů zpracovávaných v     rámci projektu

EU – peníze školám

Vzdělávací oblast Tématická oblast Ročník Typ vzdělávacího    materiálu

Člověk a příroda Anorganické látky 8. – 9. Digitální učební materiál
Člověk a příroda Organické sloučeniny 9. Digitální učební materiál
Člověk a příroda Fyzikální veličiny 6. – 9. Digitální učební materiál
Člověk a příroda Mechanika kapalin a plynů 6. – 7. Digitální učební materiál
Člověk a příroda Síla, účinky síly 6. – 7. Digitální učební materiál
Člověk a příroda Energie 8. – 9. Digitální učební materiál
Člověk a příroda Zeměpis světa 6. – 9. VUM – grafický list
Člověk a příroda Zeměpis Evropy 4. – 5. VUM – grafický list
Člověk a příroda Nižší organismy 6. Digitální učební materiál
Člověk a příroda Vyšší organismy 7. Digitální učební materiál
Člověk a příroda Biologie člověka 8. Digitální učební materiál
Člověk a příroda Neživá příroda 9. Digitální učební materiál
Člověk a jeho svět Člověk 5. VUM – grafický list
Člověk a jeho svět Třídění organismů 4. – 5. VUM – grafický list
Člověk a jeho svět Cestujeme Evropou 5. Digitální učební materiál
Člověk a jeho svět Poznáváme ČR 4. Digitální učební materiál
Člověk a jeho svět Přírodní společenství 2. – 4. Digitální učební materiál
Člověk a jeho svět Roč. období, určování času 2. Digitální učební materiál
Jazyk a jazyková 
komunikace

Anglický jazyk – Vánoce 4. – 5. Digitální učební materiál

Jazyk a jazyková 
komunikace

Anglický jazyk – rodina 1. – 3. Digitální učební materiál

Jazyk a jazyková 
komunikace

Anglický jazyk – přítomný 
čas prostý

5. Digitální učební materiál

Jazyk a jazyková 
komunikace

Český  jazyk - čtenářská 
gramotnost

7 VUM – grafický list

Jazyk a jazyková 
komunikace

Český  jazyk - čtenářská 
gramotnost

3. VUM – grafický list

Jazyk a jazyková 
komunikace

Anglický jazyk – PAST 
TENSE

6. VUM – grafický list

Jazyk a jazyková 
komunikace

Anglický jazyk – FUTURE 
TENSE

7. VUM – grafický list

Jazyk a jazyková 
komunikace

Německý jazyk – slovesa 8. Digitální učební materiál

Jazyk a jazyková 
komunikace

Český  jazyk - čtenářská 
gramotnost

4. Digitální učební materiál

Jazyk a jazyková 
komunikace

Český jazyk – tvrdé a 
měkké souhlásky

2. Digitální učební materiál

Jazyk a jazyková 
komunikace

Anglický jazyk – slovní 
zásoba

3. –  5. Digitální učební materiál

Jazyk a jazyková 
komunikace

Český jazyk – tvarosloví 4. – 5. Digitální učební materiál

Jazyk a jazyková 
komunikace

Český jazyk – vyjmenovaná
slova

3. – 5. Digitální učební materiál
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Poznámka: Všechny materiály jsou rozpracované a po dokončení budou   
                    zpřístupněny na těchto webových stránkách.

Vzdělávací 
oblast

Tématická oblast Roční
k

Typ vzdělávacího    
materiálu

Matematika a její 
aplikace

Obor přirozených čísel do 
100

2. Digitální učební materiál

Matematika a její 
aplikace

Rovinné obrazce 2. – 5. Digitální učební materiál

Informační a 
komunikační 
technologie

Grafika 6. Digitální učební materiál

Informační a 
komunikační 
technologie

Základy práce s PC 4. – 5. Digitální učební materiál

Informační a 
komunikační 
technologie

Openoffice 6. – 8. Digitální učební materiál

Člověk a 
společnost

Majetek, tržní hospodářství 8. VUM – grafický list

Člověk a 
společnost

Stát a právo 9. VUM – grafický list

Člověk a 
společnost

Středověk 7. Digitální učební materiál

Environmentální 
výchova

Třídění odpadů 6. – 9. Digitální učební materiál
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