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

tematické propojení tištěného obsahu s online procvičováním zdarma
upravený obsah na základě zpětné vazby od učitelů   
přehlednou grafiku a atraktivní ilustrace
úkoly založené na objevování, jež podporují vztah žáků k matematice
důraz na sebehodnocení žáka a zadání formou výzev
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Oslovte našeho odborného konzultanta, který vám učebnice rád osobně představí. 
Kontakty na jednotlivé konzultanty naleznete na www.fraus.cz/konzultanti.

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

Navštivte stránku www.objevujimatematiku.cz, na které najdete více informací 
a odkazy na jednotlivé produkty.

CHCETE SE S NOVINKAMI SEZNÁMIT BLÍŽE?

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

, jež podporují vztah žáků k matematice

2. PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ
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Hybridní pracovní učebnice, 1. díl

sady pro učitele ZDARMA
Při objednání 20 a více setů pracovních učebnic Matematika dle prof. Hejného 2 – nová generace obdržíte 
zdarma 1 sadu pro učitele (obě pracovní učebnice a roční učitelskou licenci Freda) v hodnotě 1 258 Kč. 

INTERAKTIVNÍ UČEBNICE Flexibooks ZDARMA
Při objednání 20 a více setů pracovních učebnic Matematika dle prof. Hejného 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. 

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ pro děti
Na portálu Škola s nadhledem najdete zdarma tisíce interaktivních cvičení. 
Vyzkoušejte na www.skolasnadhledem.cz.

VÝHODY PRO UČITELE:UKÁZKOVÉ STRÁNKY:

Hybridní pracovní učebnice, 2. díl

REFERENCE:

 

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

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

autorky PhDr. Jitka Michnová a PhDr. Eva Bomerová

Mgr. Bc. Pavla Jedličková, 28. ZŠ Plzeň

ve spodních lištách jsou 
zařazeny rozšiřující 
a náročné úlohy – tzv. oříšky

instrukce jsou dětem
zadávány jako výzvy, 
respektují autonomii dětí

„Jedná se především o ověřené učebnice v novém kabátě, tedy s novou 
grafikou a atraktivními ilustracemi, které zvyšují zájem o výuku. Učebnice 
jsou po desetileté zkušenosti v praxi aktualizované na základě vlastních 
zkušeností autorek a zpětné vazby ze strany učitelů. Jedná se především 
o rozšíření možnosti individualizace, jemného rozvolnění učiva a vývoje 
některých prostředí. Zároveň se v učebnicích objevují prvky, které reagují na 
aktuální trendy v oblasti vzdělávání, jako je např. sebehodnocení a kladení si 
vlastních výzev žákem. Stejně jako u původních učebnic i zde učebnice 
provází podrobná příručka pro učitele.“                                                      

„Nové učebnice Matematiky dle prof. Hejného přináší žákům i učitelům 
radostné, tvořivé, hravé a podnětné učení. Různorodá schémata rozvíjí 
myšlení žáků, logický úsudek a představivost. Podpora kladného vztahu 
žáků k matematice je mimo jiné zajištěna úkoly založenými na objevování 
a sebehodnocením.“

učebnice podporuje 
sebehodnocení žáka

struktura pracovních učebnic
podporuje konstruktivistický
přístup k učení

obdržíte 

Materiály 

unikátní procvičovací kód

na cestě poznáváním
děti provází skupina
čtyř kamarádů
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