
Corinth a Včelka do škol: 
Moc rádi jsme podpořili z projektu MAP II. rozvoj vzdělávání ve školách, a to jak matematickou gramotnost a 

informační myšlení, tak čtenářskou gramotnost. Pořídili jsme školám na Rychnovsku, které měly zájem, online 

nástroje Corinth a Včelka. 

 Téměř 2.000 žáků z pěti základních škol na Rychnovsku a jejich pedagogové mají nyní online přístupy ke 

Corinthu, který propojuje moderní technologie se špičkovým výukovým obsahem.  Pedagogové tak obohatí žákům 

výuku o 1.500 interaktivních 3D modelů, které mohou pomáhat při výuce mnoha předmětů a usnadní tak žákům 

představit si prvky a děje z lidské biologie, biologie zvířat, biologie rostlin, paleontologie, chemie, fyziky, geometrie, 

astronomie, geologie a kultura. Skvěle Corinth funguje s interaktivní tabulí nebo dataprojektorem. A jak Corinth do 

výuky zařadit, jak ho propojit s ostatními aplikacemi na přípravu výuky a co vše v něm lze dělat se pedagogové 

naučili a vyzkoušeli si na celodenním školení. Školám zbývá už jen pořízení brýlí na virtuální realitu, což je třešnička 

na dortu v možnosti zobrazení. https://www.corinth3d.com/cs 

 

 Do sedmi základních škol z Rychnovska přilétla Včelka, online výukový program obsahující více než 100 
zábavných interaktivních cvičení pro trénink čtení, cizích jazyků (angličtiny, němčiny, španělštiny, slovenštiny, 
polštiny) a nově také matematiky. Včelka je skvělá pro prvočtenáře a začínající čtenáře, dyslektiky, děti s SPU, děti 
i dospělé s odlišným mateřským jazykem, anebo také pacienty po mozkové příhodě. 1.300 žáků těchto základních 
škol má nyní individuálního trenéra čtení a cizích jazyků, tak je Včelka ve spolupráci se speciálními pedagogy 
vyvíjena. Každý čtenář může projít důkladnou diagnostikou čtenářských dovedností, a proto je následná cesta 
aplikací a cvičeními pro každého čtenáře na 100 % unikátní.  Jak správně Včelku používat a zařadit do výuky se 
naši pedagogové naučili na celodenním vzdělávacím semináři přímo s odbornou garantkou programu, PaedDr. 
Renatou Wolfovou. Informací zaznělo opravdu mnoho a díky tomu, že byl seminář online, ho mají pedagogové 
nahraný a mohou se ke školení kdykoliv vracet. 
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