
Zoznam linkov na internete so vzdelávacím obsahom: 
 

1. EduPage – https://zsgolianovo.eu v hornom menu položka DÚ, základný obsah je dostupný 

aj bez prihlásenia sa do EduPage(IŽK). Po prihlásení sa do EduPage (IŽK) je možná ďalšia 

komunikácia so školou a prípadne je dostupný aj rozšírený obsah DÚ s možnosťou pripájať 

prílohy. 

2. Učíme na diaľku (www.ucimenadialku.sk) – nový portál ministerstva školstva, ktorý 

vznikol ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania, v záložke 

ZDROJE nájdete prehľad elektronických zdrojov dostupných online, ktoré sú určené pre 

učiteľov, žiakov a rodičov a sú odporúčané MŠVVaŠ SR. 

3. Office 365 (www.office.com) – online platforma od Microsoftu, ktorú sa žiaci učia používať 

aj na hodinách INF a umožňuje: 

Outlook – komunikácia cez školské maily, aj učitelia aj žiaci  

OneDrive – úložisko pre svoje súbory (môžete používať ako USB kľúč s veľkosťou 1000GB) 

Word – online textový editor, ktorý máte vždy poruke. Dostanete sa k nemu všade, kde je 

internet a máte k dispozícii svoje dokumenty, ktoré si tam uložíte. 

Excel – online tabuľkový editor, ktorý máte vždy poruke. Dostanete sa k nemu všade, kde je 

internet a máte k dispozícii svoje tabuľky a grafy, ktoré si tam uložíte. 

PowerPoint - online editor prezentácií, ktorý máte vždy poruke. Dostanete sa k nemu všade, 

kde je internet a máte k dispozícii svoje prezentácie, ktoré si tam uložíte. 

OneNote – poznámkový blok - písanie poznámok, vkladanie obrázkov a videí, online hodiny. 

SharePoint – Intranet – firemné zdieľanie dokumentov.  

Teams – komunikácia – CHAT – s triedou, prípadne skupinou – posielanie dokumentov atď. 

Forms - prieskumy, kvízy, testy.  

4. Viki (https://viki.iedu.sk/) – veľmi dobrá knižnica materiálov, rozdelená podľa predmetov 

a ročníkov (zahŕňa prepracovaný a doplnený obsah planéty vedomostí). 

5. Kozmix (www.kozmix.sk) – knižnica materiálov pre prvý stupeň, vstup cez kód lekcie od 

učiteľa, alebo individuálne cez registráciu žiaka rodičom. 

6. Taktik (www.taktik.sk) – potrebná registrácia, obsahuje 50 pracovných zošitov zadarmo, 

dajú sa využiť aj interaktívne cvičenia pre deti. 

7. AITEC (www.aitec.sk) – bez registrácie, zdarma učebnice a pracovné zošity pre 1. stupeň 

(www.aitec.sk/kniznica). 

8. LINGEA (slovniky.lingea.sk) – ANJ – slovník, gramatika a konverzácia (je to zdarma bez 

registrácie). 

  

Žiakom takisto odporúčame sledovať vzdelávacie aktivity a programy, ktoré dáva RTVS 

na Dvojke a Trojke (Školský klub, Encyklopédia slovenských obcí) a ČT na ČT2 (ÚčíTelka) 

v dopoludňajších hodinách. 

Slovenské národné divadlo vytvorilo youtube kanál SND doma, kde každý deň pribúdajú 

nové videá - cca. o 9:00 je rozcvička s baletom SND, o 10:30 Malá denná hudba s operou SND, 

o 15:00 čítanie rozprávok hercami, o 17:00 diskusný program o našej histórii pod názvom 

Slovenské osmičky, o 20:00 je každý deň divadelné predstavenie, napr. Prorok Štúr a jeho tiene, 

Labyrinty a raje Jána Amosa a mnohé iné.  
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