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Anotace:

• Žáci se seznámí s dětským portálem – serverem Alík. Žáci poznají, že je tematicky

zaměřený na vše, co zajímá děti – na rady a pomoc v životních situacích, na hry, soutěže,

návody, tipy, triky, atd.

•V rámci tohoto modulu se žáci naučí řešit z didaktického hlediska jednoduché a názorné

úlohy z praxe, kde je kladen důraz na jejich samostatnost, aktivitu a kreativitu.
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www.alik.czwww.alik.czwww.alik.czwww.alik.cz
JE TEMATICKY ZAMĚŘEN JE TEMATICKY ZAMĚŘEN JE TEMATICKY ZAMĚŘEN JE TEMATICKY ZAMĚŘEN 

NA VŠE, NA VŠE, NA VŠE, NA VŠE, 
CO BY MOHLO CO BY MOHLO CO BY MOHLO CO BY MOHLO 
ZAJÍMAT DĚTIZAJÍMAT DĚTIZAJÍMAT DĚTIZAJÍMAT DĚTI



NAJDEŠ TADY:NAJDEŠ TADY:NAJDEŠ TADY:NAJDEŠ TADY:
-RADY A POMOC V OBTÍŽNÝCH RADY A POMOC V OBTÍŽNÝCH RADY A POMOC V OBTÍŽNÝCH RADY A POMOC V OBTÍŽNÝCH 
SITUACÍCHSITUACÍCHSITUACÍCHSITUACÍCH

- NÁVODY, TIPY, TRIKY, NÁVODY, TIPY, TRIKY, NÁVODY, TIPY, TRIKY, NÁVODY, TIPY, TRIKY, 
-BURZU SBĚRATELSKÝCH BURZU SBĚRATELSKÝCH BURZU SBĚRATELSKÝCH BURZU SBĚRATELSKÝCH 
PŘEDMĚTŮPŘEDMĚTŮPŘEDMĚTŮPŘEDMĚTŮ



NAJDEŠ TADY:NAJDEŠ TADY:NAJDEŠ TADY:NAJDEŠ TADY:
-HLEDÁNÍ KAMARÁDŮHLEDÁNÍ KAMARÁDŮHLEDÁNÍ KAMARÁDŮHLEDÁNÍ KAMARÁDŮ
-ODKAZY NA HRYODKAZY NA HRYODKAZY NA HRYODKAZY NA HRY
-KVÍZY, POZNÁNÍKVÍZY, POZNÁNÍKVÍZY, POZNÁNÍKVÍZY, POZNÁNÍ
-POHÁDKYPOHÁDKYPOHÁDKYPOHÁDKY
- …………



http://alik.idnes.cz/alik.asp?y=alik/pro-rodice.htm



Pro koho je AlíkPro koho je AlíkPro koho je AlíkPro koho je Alík
Dětský Dětský Dětský Dětský internetový portál Alík je internetový portál Alík je internetový portál Alík je internetový portál Alík je 
určen především dětem do 13 let, určen především dětem do 13 let, určen především dětem do 13 let, určen především dětem do 13 let, 
které si rády hrají, kreslí, dopisují které si rády hrají, kreslí, dopisují které si rády hrají, kreslí, dopisují které si rády hrají, kreslí, dopisují 
si se svými kamarády a chtějí si se svými kamarády a chtějí si se svými kamarády a chtějí si se svými kamarády a chtějí se se se se 
neustále neustále neustále neustále dozvídat něco nového. dozvídat něco nového. dozvídat něco nového. dozvídat něco nového. 



Pro koho je AlíkPro koho je AlíkPro koho je AlíkPro koho je Alík
Navštěvovat Navštěvovat Navštěvovat Navštěvovat ho však může každý, ho však může každý, ho však může každý, ho však může každý, 
kdo bude dodržovat pravidla kdo bude dodržovat pravidla kdo bude dodržovat pravidla kdo bude dodržovat pravidla 
chování na tomto webu (tedy chování na tomto webu (tedy chování na tomto webu (tedy chování na tomto webu (tedy 
nejen ti, kterým se tu stále líbí a nejen ti, kterým se tu stále líbí a nejen ti, kterým se tu stále líbí a nejen ti, kterým se tu stále líbí a 
je jim více než 13, ale třeba i je jim více než 13, ale třeba i je jim více než 13, ale třeba i je jim více než 13, ale třeba i 
rodiče a prarodiče). rodiče a prarodiče). rodiče a prarodiče). rodiče a prarodiče). 



HRYHRYHRYHRY
OMALOVÁNKYOMALOVÁNKYOMALOVÁNKYOMALOVÁNKY
HÁDANKYHÁDANKYHÁDANKYHÁDANKY
POHÁDKYPOHÁDKYPOHÁDKYPOHÁDKY
POZNÁNÍPOZNÁNÍPOZNÁNÍPOZNÁNÍ
ALÍKŮVALÍKŮVALÍKŮVALÍKŮV POČÍTAČPOČÍTAČPOČÍTAČPOČÍTAČ



Hledání v Poradně Hledání v Poradně Hledání v Poradně Hledání v Poradně ---- napiš klíčové slovo do napiš klíčové slovo do napiš klíčové slovo do napiš klíčové slovo do 
kolonky kolonky kolonky kolonky „Hledej Alíku“„Hledej Alíku“„Hledej Alíku“„Hledej Alíku“. . . . 
UpozorněníUpozorněníUpozorněníUpozornění: : : : Alík Alík Alík Alík neodpovídá neodpovídá neodpovídá neodpovídá 
ihned.Odpověďihned.Odpověďihned.Odpověďihned.Odpověď si budeš muset si budeš muset si budeš muset si budeš muset 
najít najít najít najít v Poradně, až ji kamarádi v Poradně, až ji kamarádi v Poradně, až ji kamarádi v Poradně, až ji kamarádi 
Alíka připraví. Pokud Alíka připraví. Pokud Alíka připraví. Pokud Alíka připraví. Pokud položíš položíš položíš položíš 
otázkuotázkuotázkuotázku, , , , která která která která již byla v Poradně již byla v Poradně již byla v Poradně již byla v Poradně 
řešenařešenařešenařešena, , , , otázka otázka otázka otázka nebude zodpovězena.nebude zodpovězena.nebude zodpovězena.nebude zodpovězena.



SEZNAM KAMARÁDŮSEZNAM KAMARÁDŮSEZNAM KAMARÁDŮSEZNAM KAMARÁDŮ
KLUBOVNAKLUBOVNAKLUBOVNAKLUBOVNA
POŠTAPOŠTAPOŠTAPOŠTA
NÁSTĚNKANÁSTĚNKANÁSTĚNKANÁSTĚNKA
BURZA BURZA BURZA BURZA 
POHLEDNICEPOHLEDNICEPOHLEDNICEPOHLEDNICE
DENÍČEKDENÍČEKDENÍČEKDENÍČEK



Zúčastni se některé Zúčastni se některé Zúčastni se některé Zúčastni se některé 
soutěžesoutěžesoutěžesoutěže. . . . 
Můžeš Můžeš Můžeš Můžeš vyhrát vyhrát vyhrát vyhrát 
zajímavé zajímavé zajímavé zajímavé ceny ceny ceny ceny 
a a a a třeba se i třeba se i třeba se i třeba se i 
něco něco něco něco nového dozvědět.nového dozvědět.nového dozvědět.nového dozvědět.



Nejčastější témataNejčastější témataNejčastější témataNejčastější témata
OstatníOstatníOstatníOstatní HádankyHádankyHádankyHádanky
BlondýnyBlondýnyBlondýnyBlondýny O policajtechO policajtechO policajtechO policajtech
PepíčekPepíčekPepíčekPepíček U U U U lékařelékařelékařelékaře
Zvířata Zvířata Zvířata Zvířata ŠkolaŠkolaŠkolaŠkola
RodičeRodičeRodičeRodiče––––dětidětidětiděti MužiMužiMužiMuži----ženyženyženyženy
ChuckChuckChuckChuck NorrisNorrisNorrisNorris CestováníCestováníCestováníCestování
MezinárodníMezinárodníMezinárodníMezinárodní Černý Černý Černý Černý humorhumorhumorhumor
V V V V restauracirestauracirestauracirestauraci BlázniBlázniBlázniBlázni
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AlíkovinyAlíkovinyAlíkovinyAlíkoviny i pro rodiče?i pro rodiče?i pro rodiče?i pro rodiče?
Články Články Články Články v v v v AlíkovináchAlíkovináchAlíkovináchAlíkovinách jsou určeny v jsou určeny v jsou určeny v jsou určeny v 
první řadě první řadě první řadě první řadě dětem. dětem. dětem. dětem. Pokud některý z Pokud některý z Pokud některý z Pokud některý z 
textů patří k těm, které by mohly textů patří k těm, které by mohly textů patří k těm, které by mohly textů patří k těm, které by mohly 
rodiče rodiče rodiče rodiče zajímatzajímatzajímatzajímat, pak , pak , pak , pak jsou spojeny jsou spojeny jsou spojeny jsou spojeny do do do do 
rubriky Rodičům.  rubriky Rodičům.  rubriky Rodičům.  rubriky Rodičům.  
Nechybí Nechybí Nechybí Nechybí mezi nimi varování před mezi nimi varování před mezi nimi varování před mezi nimi varování před 
nebezpečím na nebezpečím na nebezpečím na nebezpečím na internetu, atdinternetu, atdinternetu, atdinternetu, atd....



Poradna pro děti i rodičePoradna pro děti i rodičePoradna pro děti i rodičePoradna pro děti i rodiče
Poradna Poradna Poradna Poradna Alík radí dětem, je určena Alík radí dětem, je určena Alík radí dětem, je určena Alík radí dětem, je určena 
dotazům dětí. Ale nahlížet do ní dotazům dětí. Ale nahlížet do ní dotazům dětí. Ale nahlížet do ní dotazům dětí. Ale nahlížet do ní 
mohou i ostatní návštěvníci webu. mohou i ostatní návštěvníci webu. mohou i ostatní návštěvníci webu. mohou i ostatní návštěvníci webu. Je Je Je Je 
zajímavé jaká "zajímavé jaká "zajímavé jaká "zajímavé jaká "malámalámalámalá----velkávelkávelkávelká" " " " trápení trápení trápení trápení 
děti mají a že děti mají a že děti mají a že děti mají a že dospělé vůbec dospělé vůbec dospělé vůbec dospělé vůbec 
nenapadá, nenapadá, nenapadá, nenapadá, že to či ono by pro ně že to či ono by pro ně že to či ono by pro ně že to či ono by pro ně 
mohlo být mohlo být mohlo být mohlo být problém.problém.problém.problém.
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Obrázky Obrázky Obrázky Obrázky pocházejí z volně  dostupných pocházejí z volně  dostupných pocházejí z volně  dostupných pocházejí z volně  dostupných 
internetových databází internetových databází internetových databází internetových databází ze   ze   ze   ze   dne   14. 3.  2O13 dne   14. 3.  2O13 dne   14. 3.  2O13 dne   14. 3.  2O13 
a a a a souboru obrázků MS Office.souboru obrázků MS Office.souboru obrázků MS Office.souboru obrázků MS Office.

K této prezentaci je v Microsoft Wordu vytvořen K této prezentaci je v Microsoft Wordu vytvořen K této prezentaci je v Microsoft Wordu vytvořen K této prezentaci je v Microsoft Wordu vytvořen 
pro žáky zápis.pro žáky zápis.pro žáky zápis.pro žáky zápis.


