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Učebnice nové generace zachovávají některé osvědčené 

přístupy původní řady, ale obsahují i mnoho koncepčních 

změn, které vycházejí ze zkušeností s výukou prvouky 

a ze zpětné vazby od učitelů. Výrazně se liší novou grafikou 

a strukturou učebnic. Materiály nové generace jsou 

zpracovány podle RVP ZV.

   Na základě dlouholetého zkoumání toho, jak zkušené české učitelky a učitelé učí prvouku a jaké trendy se do výuky 
prosazují v zahraničí, jsme pro vás připravily učebnici, která nově předkládá, strukturuje a doplňuje učivo původní učebnicové 
řady. Hlavní důraz klademe na objevitelskou práci. Naše nová Prvouka učí žáky zkoumat, pozorovat, klást si otázky 
a zaznamenávat své objevy. Autorský tým nově posílila zkušená prvostupňová učitelka. I díky ní pro vás máme připraveno 
množství praktických činností a konkrétních námětů na práci v hodině a na propojení učiva s dalšími předměty.

autorky Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D., PhDr. Jana Stará, Ph.D., Mgr. Radka Pištorová
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   Na základě dlouholetého zkoumání toho, jak zkušené české učitelky a učitelé učí prvouku a jaké trendy se do výuky 
prosazují v zahraničí, jsme pro vás připravily učebnici, která nově předkládá, strukturuje a doplňuje učivo původní učebnicové 
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a zaznamenávat své objevy. Autorský tým nově posílila zkušená prvostupňová učitelka. I díky ní pro vás máme připraveno 
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   Na základě dlouholetého zkoumání toho, jak zkušené české učitelky a učitelé učí prvouku a jaké trendy se do výuky 
prosazují v zahraničí, jsme pro vás připravily učebnici, která nově předkládá, strukturuje a doplňuje učivo původní učebnicové 

a strukturou učebnic. Materiály nové generace jsou 

Doložka
MŠMT

hlavní osou učebnic jsou jednoduché praktické pokusy, vycházky a pozorování

učebnice se zaměřují na badatelský přístup a integraci učiva

cílem je naučit žáky pozorovat a vyhodnocovat pozorované jevy

učebnice cíleně podporují žákovské kompetence k učení 

fenologický přístup v učebnici pro 1. ročník je podpořen pracovními listy s myšlenkovými mapami,

které učivo probírané v celé učebnici vztahují ke konkrétním ročním obdobím

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ TUTO ŘADU?

SOUBOR PRO 1. ROČNÍK OBSAHUJE:

pracovní učebnici, příručku učitele* a interaktivní učebnici*

VYUŽIJTE NAŠE VÝHODY:

sady pro učitele ZDARMA
Při objednání 20 a více setů učebnic Matematika 1/1 a 1/2 obdržíte zdarma 1 sadu pro učitele 
(obě pracovní učebnice a roční učitelskou licenci Freda) v celkové hodnotě 1 218 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 učebnicím nabízíme i barevné kostky, geodesku, krokovací pás 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.

* Tyto materiály připravujeme na léto 2018.

Věděli 

jste, že...

... na portále Škola s nadhledem najdete 
zdarma interaktivní cvičení nejen 
z prvouky pro žáky prvních ročníků?

Vyzkoušejte www.skolasnadhledem.cz.
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a ze zpětné vazby od učitelů. Výrazně se liší novou grafikou

a strukturou učebnic. Materiály nové generace jsou 

zpracovány podle RVP ZV.

   Na základě dlouholetého zkoumání toho, jak zkušené české učitelky a učitelé učí prvouku a jaké trendy se do výuky 
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autorky Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D., PhDr. Jana Stará, Ph.D., Mgr. Radka Pištorová
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NOVÁ GENERACE UČEBNIC
aktualizovaná řada úspěšných učebnic Prvouky

AUTORKY:

Michaela Dvořáková,  Jana Stará, Radka Pištorová

   Na základě dlouholetého zkoumání toho, jak zkušené české učitelky a učitelé učí prvouku a jaké trendy se do výuky 
prosazují v zahraničí, jsme pro vás připravily učebnici, která nově předkládá, strukturuje a doplňuje učivo původní učebnicové 
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   Na základě dlouholetého zkoumání toho, jak zkušené české učitelky a učitelé učí prvouku a jaké trendy se do výuky 
prosazují v zahraničí, jsme pro vás připravily učebnici, která nově předkládá, strukturuje a doplňuje učivo původní učebnicové 

a strukturou učebnic. Materiály nové generace jsou 

Doložka
MŠMT

hlavní osou učebnic jsou jednoduché praktické pokusy, vycházky a pozorování

učebnice se zaměřují na badatelský přístup a integraci učiva

cílem je naučit žáky pozorovat a vyhodnocovat pozorované jevy

učebnice cíleně podporují žákovské kompetence k učení 

fenologický přístup v učebnici pro 1. ročník je podpořen pracovními listy s myšlenkovými mapami,

které učivo probírané v celé učebnici vztahují ke konkrétním ročním obdobím

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ TUTO ŘADU?

SOUBOR PRO 1. ROČNÍK OBSAHUJE:

      pracovní učebnici, příručku učitele a interaktivní učebnici

VYUŽIJTE NAŠE VÝHODY:

sady pro učitele ZDARMA
Při objednání 20 a více kusů pracovní učebnice Prvouka 1 obdržíte zdarma 1 sadu pro učitele 
(pracovní učebnici a roční učitelskou licenci Freda) v celkové hodnotě 1 119 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 učebnicím nabízíme i papírové hodiny s ručičkami.

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.

Věděli 

jste, že...

... na portále Škola s nadhledem najdete 
zdarma interaktivní cvičení nejen 
z prvouky pro žáky prvních ročníků?

Vyzkoušejte www.skolasnadhledem.cz.
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KDY BUDOU NOVÉ UČEBNICE K DISPOZICI?

CO NAJDETE V NOVÝCH UČEBNICÍCH?
      upravený obsah na základě zpětné vazby od učitelů 

      učivo ročních období ve formě myšlenkových map

    novou grafiku a atraktivní funkční ilustrace

    diferencované úkoly pro různě nadané žáky

CHCETE SE S NOVÝMI UČEBNICEMI SEZNÁMIT BLÍŽE?

1
2
3

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

JIŽ V PRODEJI

NOVINKA NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

PŘIPRAVUJEME NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Doložka
MŠMT

Oslovte 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.
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