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JAK UČIT … 
 

„Vítejte v portálu Veselé děti - UČENÍ ONLINE“ 

                                             Jak to funguje ?  

 Portál vznikl jako alternativa současnému způsobu výuky v českém školství.  

 Chceme s Vámi vybudovat vysoce inspirativní metody, technologie i tvář vzdělání 
pro „novou generaci“. 

 Stejně jako v životě i na našem portálu se odměňuje snaha. Ten, kdo nám pošle 
kvalitní příspěvek obdrží kredity zadarmo. Ten, kdo zůstane pasivní si musí 
následně zaplatit . ( neplatí pro učitele ti mají přístup po ověření zdarma) 

1. REGISTRUJTE SE: Klikněte vpravo na odkaz  „registrovat se“ a vyplňte pečlivě jednotlivá 
pole. Nezapomeňte vybrat v poli Identifikace / Žák,Rodič,Učitel/ 
 

2. 12 volných kreditů : okamžitě po registraci Vám bude připsáno 12 volných kreditů. 
 

3. Jste přihlášení ?  Pokud ano klikněte na předmět a následně na vybraný soubor odkaz 
UČIT. Nyní si můžete stahovat vybrané soubory. 

 
4. VČERPALI JSTE KREDITY ? Máte několik možnosti, jak je opět doplnit : 

 

 bezplatně  :  

a) za 1 Váš příspěvek = dostanete 50 kreditů. Klikněte na "Jak učit"  a nahrajte 

Váš příspěvek nebo jej pošlete na e-mail uceni@veseledeti.cz . Následně Vám budou 

načerpány nové kredity. 

b) Facebook – přidejte UČENÍ ONLINE do Vašich oblíbených stránek na facebooku a 

obdržíte 40 kreditů. 
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c) Soutěž – sledujte každý týden portál a aktuální soutěž, za každou správnou odpověď 

obdržíte 15 kreditů. 

d) Modul ÚKOLY – domluvte se ve Vaší škole a začněte využívat modul ÚKOLY – 

speciální internetový SW, který v okamžiku vytvoří Vaší virtuální třídu a umožní Vám 

sdílet úkoly, využívat INTRAnet a vytvářet si své vlastní interaktivní testy . Běžná 

verze této aplikace je ZDARMA . Stačí si napsat na e-mail uceni@veseledeti.cz 

PROSÍM O OTEVŘENÍ MODULU ÚKOLY !  Pokud ale chcete verzi PROFI  , tak Vám 

navíc umožní sdílet rozvrh hodin a otevře kreditní ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU. Ta Vám 

umožní za dobrou známku obdržet i nové kredity. Příklad – Dostanete 1 a hned Vám 

bude přičteno 5 kreditů . Verze PROFI stojí 1200,-Kč/rok . Více informací na 

uceni@veseledeti.cz  

 objednávky : nemáte nápady  ? Přihlaste se a po té klikněte "Nákup 

kreditů"         

*neplatí pro zástupce vzdělávacích organizací. Ti mají přístup zcela ZDARMA 

**pro školy je zde navíc možnost využít modul ÚKOLY – virtuální třída a sdílení úkolů                               


