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1. Úvod 
……………………………………………………………………………………………….. 

2. Moderní didaktická technika ve výuce  
V předchozí kapitole je zmíněno technické vybavení a moderní didaktické pomůcky obecně. Pojďme 

se teď zaměřit na využívání této techniky. Jedna věc je mít vybavenou třídu touto moderní 

didaktickou technikou a druhá věc je zorientovat se v ní a využívat ji. 

 

2.1. Výukové programy a interaktivní učebnice 

Moderní výukové programy a interaktivní učebnice mohou učiteli velmi ulehčit práci. Ovšem než se 

dopracujeme k tomu, že program nám práci ulehčí a zkrátí, čeká nás trochu práce navíc. Je nutné si 

prostudovat nabídky různých firem a podívat se jaké výukové programy nabízejí. Nutno podotknout, 

že nabídka je dosti velká. Když už si výukový program vybereme, měli bychom jej sami vyzkoušet. Tím 

zjistíme, co vše program obsahuje a jak se ovládá.  

2.1.1. Silcom - Didakta a jiné programy 

Didakta je sada výukových programů pro základní školy od českého vydavatele interaktivního a 

internetového obsahu Silcom, který se orientuje na tvorbu výukových titulů pro děti. Obsahuje 

výukové programy nejen pro matematiku, ale také pro další předměty – zeměpis, český jazyk, 

přírodopis, chemie, fyzika aj. Mimo sady výukových programů Didakta, vydává i další tituly pro školy. 

Programy pro menší děti jsou plné obrázků a animací, což rozhodně přispívá k jejich oblíbenosti u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.1.1. Printscreen úvodní obrazovky programu Didakta Matematika 2 Algebra 

 

3. Závěr  
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