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CO NAJDETE V NOVÝCH GENERACÍCH?
tematické propojení tištěného obsahu s online procvičováním zdarma
upravené řazení učiva na základě zpětné vazby od učitelů
přehledné a srozumitelné uspořádání
různé úrovně úloh podle vzdělávacích předpokladů žáků
přehledné grafické zpracování a atraktivní ilustrace

doložka
MŠMT

SOUBOR PRO 2. ROČNÍK OBSAHUJE:
učebnici, 2 hybridní pracovní sešity, 3 písanky, příručku učitele *, interaktivní učebnici *, pracovní
listy na vzdělávacím portálu FRED a online procvičování zdarma na portálu Škola s nadhledem
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* Tyto materiály připravujeme na léto 2019.

Soubor navazuje na výuku v 1. ročníku vedenou jak analyticko-syntetickou, tak genetickou metodou.

KDY BUDOU NOVÉ GENERACE K DISPOZICI?
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1. ročník

JIŽ V PRODEJI

2. ročník

NOVINKA NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

3. ročník

PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

4. ročník

PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

5. ročník

PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
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CHCETE SE S NOVINKAMI SEZNÁMIT BLÍŽE?

1

Oslovte našeho odborného konzultanta, který vám učebnice rád osobně představí.
Kontakty na jednotlivé konzultanty naleznete na www.fraus.cz/konzultanti.

2

Vyžádejte si zápůjčku učebnic zdarma. Více informací na www.fraus.cz/zapujcka.

3

Navštivte stránku www.fraus.cz/nove-generace, na které najdete více informací
a odkazy na jednotlivé produkty.
Nakladatelství Fraus, s.r.o.
www.fraus.cz | info@fraus.cz
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UKÁZKOVÉ STRÁNKY:

Učebnice
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VÝHODY PRO UČITELE:
sady pro učitele ZDARMA
Při objednání 20 a více setů učebnic a pracovních sešitů Český jazyk 2 – nová generace
obdržíte zdarma 1 sadu pro učitele (učebnici, pracovní sešity a roční učitelskou licenci Freda)
v celkové hodnotě 1 237 Kč.

vyvozovací úlohy vedou
žáky k samostatnému
objevování učiva

nové úvodní texty jednotlivých kapitol
cíleně rozvíjejí čtení s porozuměním

INTERAKTIVNÍ UČEBNICE Flexibooks ZDARMA
Při objednání 20 a více setů učebnic a pracovních sešitů Český jazyk 2 – nová generace
obdržíte zdarma roční školní multilicenci Flexibooks v hodnotě 690 Kč.

PRACOVNÍ LISTY pro učitele

Jednotlivé materiály včetně řešení a metodické podpory najdete na www.fred.fraus.cz v sekci Materiály
k učebnicím.
učivo shrnují stručné
a snadno pochopitelné
poučky

pravopisná cvičení jsou
součástí učebnice
i pracovních sešitů

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ pro děti

Na portálu Škola s nadhledem najdete zdarma tisíce interaktivních cvičení.
Vyzkoušejte na www.skolasnadhledem.cz.
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Hybridní pracovní sešit
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REFERENCE:
„Jako autorky jsme měly při tvorbě nových učebnic pro 2. ročník na paměti
především využitelnost v praktické výuce. Řazení učiva jsme co nejvíce
přizpůsobily dětskému vývoji a vnímání českého jazyka. Všechny vědomosti
a dovednosti, které si mají žáci osvojit, jsou promyšleny vzhledem k běžnému
životu a k principu objevování jazykových jevů a komunikačního pojetí výuky
mateřského jazyka. Učebnice je zároveň přehlednější a atraktivnější. Nově
byla posílena oblast čtení s porozuměním, nyní je systematicky zařazena do
každé kapitoly."
autorky PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D., Mgr. Petra Chlumská,
PhDr. Jaroslava Kosová, Ph.D., Mgr. Veronika Nespěšná

„Souhrnně lze konstatovat, že učební materiály jsou didakticky v pořádku
a jsou v souladu s předpokládaným vývojovým stupněm žáků 2. ročníku.
Motivační úroveň textové i obrazové části je vysoká, žáci mají možnost
osvojovat si probírané učivo atraktivně a intenzivně s důrazem na porozumění textu a komunikaci. V učebních materiálech je zařazeno množství
příkladů podporujících samostatnou aktivitu a kreativitu žáka, jsou uplatněny aktivity rozvíjející mezipředmětové vztahy různých oblastí a oborů
a zařazena průřezová témata.“
recenzentka MŠMT PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.

Hybridní pracovní sešit
díky procvičovacím kódům na
každé straně tematicky
propojuje tištěný obsah
s online procvičováním
zdarma na portálu
Škola s nadhledem.

Je to jednoduché, stačí jít na
www.skolasnadhledem.cz,
zadat kód a vybrat si cvičení.

