
CO NAJDETE V NOVÝCH GENERACÍCH?

KDY BUDOU NOVÉ GENERACE K DISPOZICI?
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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.fraus.cz/nove-generace, na které najdete více informací 
a odkazy na jednotlivé produkty.

CHCETE SE S NOVINKAMI SEZNÁMIT BLÍŽE?

 

NOVINKA NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

4. ročník

5. ročník

tematické propojení tištěného obsahu s online procvičováním zdarma
přehlednost a snadnou orientaci
úkoly z regionu a náměty pro badatelskou činnost
vhodné ilustrace s vypovídající hodnotou 
sebehodnocení formou shrnujících otázek na konci kapitol 
tematickou a časovou provázanost učiva Přírody a Společnosti  

SOUBOR PRO 4. ROČNÍK OBSAHUJE:
učebnici, hybridní pracovní sešit, příručku učitele, interaktivní učebnici, pracovní listy 
na vzdělávacím portálu FRED a online procvičování zdarma na portálu Škola s nadhledem

OBJEVITELSKÝPŘÍSTUP

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

doložka
MŠMT

PROVÁZÁNÍ PŘÍRODY A SPOLEČNOSTI:

Příroda
Společnost      geografie           historie              historie     geografie

          4. ročník  5. ročník
     příroda                příroda
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Učebnice
sady pro učitele ZDARMA
Při objednání 20 a více setů učebnic a pracovních sešitů Příroda 4 – nová generace  obdržíte zdarma 1 sadu 
pro učitele (učebnici, pracovní sešit a roční učitelskou licenci Freda) v celkové hodnotě 1 168 Kč.

INTERAKTIVNÍ UČEBNICE Flexibooks ZDARMA
Při objednání 20 a více setů učebnic a pracovních sešitů Příroda 4 – 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 sešit

REFERENCE:

 

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

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

recenzentka MŠMT PaedDr. Blanka Janovská

 obdržíte zdarma

Správně přetáhni

Mgr. Lucie Čermáková, ZŠ NOE, Pardubice

„Pilotované učebnice a hybridní pracovní sešity Přírody a Společnosti 4 mi 
vyhovují tím, jak na sebe vzájemně navazují. Skvělé jsou hybridní 
pracovní sešity, které jsou velice přehledné, pro děti přitažlivé svou
barevností, navíc mají velice hezky zpracované otázky ke shrnutí učiva. 
Vyhovuje mi rozdělení učebnice na geografickou a historickou část 
– myslím, že to je pro děti přehlednější. Dále pozitivně hodnotím 
podněty v učebnicích pro ‚badatelskou činnost‘ – pokusy, otázky
k vyhledávání atd."

„Grafická složka učebnice odpovídá věku žáků i vzdělávacímu obsahu. 
Koncepce učebnice je cíleně zaměřena na dovednosti žáků, na poznávání 
skrze konkrétní zkušenosti (badatelský přístup) a na integrovanosti učiva. 
Tímto přístupem je cíleně podporována kompetence k učení, ale i k řešení 
problémů. Toto aktivní učení vede žáky k samostatnému myšlení, k výběru 
informací a hlavně k jejich praktickému využití. Učebnice je zpracována 
v souladu s cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem a s očekávaný-
mi výstupy v RVP pro 1. stupeň ZV." 

 

odkaz na stranu
v učebnici

integrované úkoly

motivační text
uvádějící téma

otázky k zamyšlení

otázky prověřující 
znalost učiva 

regionální úkoly
pro práci v terénu
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