
Možnosti nácviku čtení během uzavření škol: 

Milí rodiče, 

z programu pro výuku čtení "Včelka" jsem pro Vás dostala skvělou nabídku. Můžete pro své děti 
využít mimořádnou akci a v průběhu uzavření škol po dobu šesti týdnů využívat program "Včelka" 
zdarma. - Pod textem najdete návod, jak se můžete do tohoto programu přihlásit. 

Před používáním programu by bylo vhodné projít s dětmi čtení F, f; Ch, ch; di. ti, ni, dy, ty, ny; dě, 
tě, ně, bě, pě, vě, mě; ď, ť, ň nebo počítat s tím, že se Vás většina dětí bude na výše uvedené 
slabiky a písmena ptát. Dětem, které čtou zatím s potížemi po slabikách, můžete nejprve nastavit 
cvičení "Začátky čtení, předškolák" a teprve později přejít na cvičení "Prvočtenář". Děti, které čtou 
bez potíží jednoduchá slova, mouhou začít u cvičení "Prvočtenář". Jen čtenářům, kteří čtou 
plynule, doporučuji cvičení "Zdatný čtenář". Neškodí volit pro děti maličko nižší úroveň - děti si 
užijí úspěch a budou se rychleji zlepšovat. Zpočátku budou asi děti potřebovat Vaši přítomnost, 
ale postupně mohou řadu cvičení zkoušet bez Vaší asistence. (U cvičení nezapomeňte dětem 
pustit zvuk.)  

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA: 

1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz 
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace 
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci 
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře 
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře 
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód 
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít 
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů! 

* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5. 

Zdravím a doufám, že Vás program potěší, dětem pomůže s učením a že Vám bude dobře 
fungovat. 

Marie Nováková 

 


