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Pojďte se učit s námi
Ucimesedoma.cz je postupně vznikající projekt pro děti, rodiče a kohokoli dalšího, kdo se chce
něco nového naučit či dozvědět. Aktuálně tu najdete zdarma pracovní listy a aktivity na rozvoj
čtenářské gramotnosti, databázi knih a her rozdělených podle úrovně gramotnosti a zábavná
videa v angličtině, která se zaměřují na probíraná témata vzdělávací oblasti Člověk a jeho
svět.
Vedle materiálů zdarma pro vás připravujeme rozřazovací test čtenářské gramotnosti, který
určí úroveň gramotnosti vašeho dítěte a pomůže vám s výběrem materiálů správné obtížnosti.
Každé pondělí, středu a pátek se můžete těšit i na novou várku textů, pracovních listů a
aktivit. Je na vás, zda dítě bude pracovat samostatně, do aktivity se pustíte společně, nebo si jen
budete číst :)
Test i aktivity budou cíleny na děti od 7 do 15 let a najdete je od 1. dubna v symbolicky placené
části ucimesedoma.cz. Více informací v záložce O projektu.

Zdravím vás ze Scio,
po Testech do hodin, které si zdarma objednalo přes 20 tisíc rodičů, vám píšeme o našem dalším
projektu. Jmenuje se ucimesedoma.cz a je to naše srdeční záležitost.
Spolu s knihovníky a učiteli jsme vybrali texty, připravili pracovní listy a aktivity a chceme vám
nabídnout pomoc s rozvojem čtení a čtenářství vašich dětí. Čtenářské gramotnosti se ve Scio
věnujeme už řadu let a víme, jak moc její úroveň ovlivňuje studijní výsledky dětí. Můžete si
s námi číst, pracovat s dětmi, nebo jim vytisknout pracovní list a nechat je ho řešit samostatně.
Materiály cílíme na děti od 7 do 15 let a už teď si můžete první z nich stáhnout a vyzkoušet.
Od 1. dubna pro vás připravujeme „placenou část“. Nebojte se, vstupné je dobrovolné, začínáme
na 1 Kč. Můžete se těšit na adaptivní test, který určí úroveň gramotnosti vašeho dítěte, a 3×
týdně novou várku textů a pracovních listů. Více informací najdete v části O projektu.
Součástí webu je i databáze plná inspirace na knihy a hry včetně krátkých anotací, nebo zábavná
videa v angličtině vhodná pro děti na 1. stupni. Hlavními hvězdami jsou rodilí mluvčí, speciálně
doporučujeme Iaina a jeho Antonína Dvořáka :)
A co dalšího vám ze Scio můžeme nabídnout?
Pokud vás doma čekají přijímačky na střední školy, máme pro vás připravené online testy
simulující testy při přijímačkách i videokurzy s návody řešení. A když zjistíte, že bude třeba
zapracovat na znalosti učiva, doporučujeme vám online kurzy Učí mě to. Všem páťákům a
deváťákům nabízí více než stovku lekcí a procvičovacích testů.
Ať už budou státní přijímací zkoušky kdykoli, s přípravou od Scio můžete být v klidu. Stačí se
podívat na www.scio.cz/onlinepriprava.
A pokud byste si chtěli „jen“ chytře hrát, kolegyně Linda má na skladě Hraček vzdělávaček řadu
skvělých her a hraček. Mrkněte třeba na největší oblíbence z loňského roku, o případnou radu si
neváhejte napsat.

