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NOVÁ GENERACE UČEBNIC
aktualizujeme řadu úspěšných učebnic Českého jazyka

Soubor učebnic nové generace pro 1. ročník

Doložk

a

je určen pro výuku čtení analyticko-syntetickou

MŠMT

metodou, a přestože odpovídá koncepci původní
řady, jsou zde zohledněny připomínky učitelů
z praxe. Výrazně se liší novou grafikou
a strukturou učebnic. Materiály nové generace
jsou zpracovány podle RVP ZV.

AUTOŘI:
Lenka Březinová, Soňa Burová, Martina Fasnerová, Bob Fliedr, Jiří Havel, Jan Horák, Michaela
Hrdinová, Ivona Ivicová, Michaela Kalkušová, Petr Kukal, Radek Malý, Dagmar Nebuželská, Dana
Raunerová, Dagmar Sojková, Hana Stadlerová

„

Hned v září jsme začali s pilotáží Živé abecedy, a i když jsme ve výuce používali zároveň
původní interaktivní učebnici, byli jsme s novým pojetím spokojeni. V učebnici je vhodně
zařazena samohláska hned za dvě probrané souhlásky. Děti se velmi brzy naučí skládat
slabiku. Od poloviny listopadu jsme přešli i na nový Slabikář, ve kterém se procvičují slabiky
formou her a různých zajímavých cvičení. Děti práce s novým Slabikářem moc baví.
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„

Mgr. Zuzana Černá, pilotní škola ZŠ a MŠ Vranov
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vá,

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ TUTO ŘADU?
koncepce Živé abecedy nejprve vyvozuje souhlásky, mezi které je nově zařazena samohláska
A po souhláskách S, M, poté následují další samohlásky a čtení slabik
písanka s grafomotorickými cviky je integrována přímo do Živé abecedy
Slabikář navazuje na Živou abecedu a rozvíjí čtení slov a vět
nově jsou součástí Slabikáře čtecí tabulky s velkou zásobou slov ke čtení
ke Slabikáři se vážou písanky, Slabikář lze vhodně propojit s Čítankou 1

SOUBOR PRO 1. ROČNÍK OBSAHUJE:
Živou abecedu, Slabikář, 4 písanky, příručku učitele a interaktivní učebnici

VYUŽIJTE NAŠE VÝHODY:
sady pro učitele ZDARMA

Při objednání 20 a více setů učebnic Živá abeceda, Slabikář, Čítanka 1 obdržíte zdarma 1 sadu pro učitele
(Živou abecedu, Slabikář, Čítanku 1 a roční učitelskou licenci Freda) v celkové hodnotě 1 337 Kč.

STARTOVACÍ BALÍČKY

Nové učebnice je možné objednávat v rámci oblíbených Startovacích balíčků za zvýhodněnou cenu.
Sledujte www.fraus.cz/startovacibalicky, kde se dozvíte více.

praktické doplňky do výuky

K učebnici nabízíme i čtecí karty, vylamovací písmenka abecedy, stíratelné tabulky, plakáty a mnoho
dalšího.

INTERAKTIVNÍ UČEBNICE Flexibooks ve škole i na doma*

Díky školní multilicenci můžete vy i vaši žáci bez dalších poplatků využívat interaktivní učebnice, kdekoliv
a kdykoliv budete potřebovat. Objevte i další výhody školní multilicence Flexibooks na www.flexibooks.cz.

i
Věděl
e...
jste, ž
... na portále Škola s nadhledem najdete
zdarma interaktivní cvičení nejen
z českého jazyka pro žáky prvních ročníků?
Vyzkoušejte www.skolasnadhledem.cz.
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CO NAJDETE V NOVÝCH UČEBNICÍCH?
upravené řazení písmen na základě zpětné vazby od učitelů
celý soubor ve variantách pro vázané i nevázané písmo

Doložk

a

MŠMT

různé úrovně úloh podle vzdělávacích předpokladů žáků
novou grafiku a atraktivní ilustrace

CHCETE SE S NOVÝMI UČEBNICEMI SEZNÁMIT BLÍŽE?

C

M

Y

1

Oslovte 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.
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KDY BUDOU NOVÉ UČEBNICE K DISPOZICI?
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

Nakladatelství Fraus, s.r.o.
www.fraus.cz | info@fraus.cz
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