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CO NAJDETE V NOVÝCH GENERACÍCH?
tematické propojení tištěného obsahu s online procvičováním zdarma
náměty na praktická pozorování a jednoduché pokusy
badatelský přístup a integraci učiva
novou grafiku a atraktivní funkční ilustrace
diferencované úkoly pro různě nadané žáky

doložka
MŠMT

SOUBOR PRO 2. 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
* Tyto materiály připravujeme na léto 2019.

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

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

VÝHODY PRO UČITELE:

Motivační text nenásilnou
formou propojuje učivo
s vlastní zkušeností žáků.

sady pro učitele ZDARMA
Porozumění učivu napomáhají
didaktické fotografie a ilustrace,
s nimiž se pojí množství
doprovodných úkolů.

Při objednání 20 a více setů učebnic a pracovních sešitů Prvouka 2 – nová generace obdržíte zdarma
1 sadu pro učitele (učebnici, pracovní sešit a roční učitelskou licenci Freda) v celkové hodnotě 1 158 Kč.

INTERAKTIVNÍ UČEBNICE Flexibooks ZDARMA
Při objednání 20 a více setů učebnic a pracovních sešitů Prvouka 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
Poučky shrnují to
nejpodstatnější
z probíraného učiva.

V badatelských úkolech žáci sami
pozorují, zkoumají a objevují.
V úlohách také často aplikují
nabyté znalosti a vědomosti.

Na portálu Škola s nadhledem najdete zdarma tisíce interaktivních cvičení.
Vyzkoušejte na www.skolasnadhledem.cz.
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REFERENCE:
„Autorům se úspěšně daří vést žáky k pochopení vztahů a souvislostí, což je
důležité při budování základů uceleného obrazu světa. Respektují požadavky
vzdělávacího programu nejen v rovině očekávaných výstupů a klíčových
kompetencí, ale i tím, že předkládají učivo přirozeně a citlivě. Oceňuji, že
učebnice nezahlcuje žáky informacemi a pojmy vyvozuje na základě tělesné,
smyslové a sociální zkušenosti žáka. Autoři volí nápadité úkoly, které umožňují
žákům vnímat svět v místě bydliště, školy a jejich okolí. Vážím si práce
autorského kolektivu, který připravil učebnici jako opravdového průvodce
životem. Pracovní sešit splňuje všechny náležitosti a výborně naplňuje své
poslání.“
autorkyrecenzentka
PhDr.
JitkaMŠMT
Michnová
a PhDr.
EvaHana
Bomerová
doc. PaedDr.
Hana
Horká,
CSc.
recenzentka
MŠMT
doc.
PaedDr.
Horká

„Autoři této učebnice kladou velký důraz na dovednosti žáků a na jejich
konkrétní zkušenosti. Hlavním cílem je nezahrnout žáky množstvím faktů
a pojmů, ale naučit je pozorovat a vyhodnocovat pozorované jevy. Učivo je
založeno na jednoduchých praktických pokusech, vycházkách a pozorováních. Koncepce učebnice je cíleně zaměřena na dovednosti žáků, na poznávání přes konkrétní zkušenosti (= badatelský přístup) a na integrovanost
učiva. Toto aktivní učení vede žáky k samostatnému myšlení, k výběru
informací a hlavně k jejich praktickému využití.“
recenzentka MŠMT PaedDr. Blanka Janovská

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.

