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Akadémia Alexandra, s. r. o., M. Dulu 48, 036 08 Martin 8 

www.akademiaalexandra.sk  

aa@akademiaalexandra.sk 

Tel. kontakt: 0903 507 897 

Ponúkame vám 

eUčebnicu informatiky pre 5. ročník základnej školy a prímu 8-ročného gymnázia 

s názvom 
 

Informatika s Alexom 5 
 

 

Učebnica je vytvorená v prostredí Moodle na báze eLearningu s upraveným 

grafickým prostredím. Je zostavená tak,  že rozvíja nielen počítačové zručnosti 

žiakov ale venuje sa aj samotnej  informatickej výchove, rozvoju logického 

myslenia, tvorivosti, schopnosti komunikovať atď. Obsah učebnice zodpovedá 

iŠVP pre informatiku na ISCED2 platnému od 1. 9. 2015. Autorkami učebníc sú 

Eva Uličná (Hlavatá) a Martina Chalachánová. 

Informatikou žiakov sprevádza kamarát Alex a agent Šifra. 

Nájdete v nich: 
 

 primerane spracované texty, 
 množstvo pre žiakov zaujímavých informácií, 
 bohatú sadu zábavných úloh na rôznej úrovni náročnosti, ich počet dáva možnosť výberu 

deťom aj učiteľom, 
 výklad nového učiva, ktorý umožňuje individuálnu prácu žiakov na hodine, 
 motiváciu žiakov v podobe získavania bodov od Alexa a aj záverečného diplomu. 

 

Učitelia navyše získajú servis v podobe: 

 pripravených hotových materiálov,  

 metodických poznámok,  

 možnosti hodnotiť žiakov priamo v prostredí učebnice, 

 vypracovaných TVVP. 

Ešte jedno plus pre rodičov: 

Keďže žiaci majú prístup k prostrediu aj z domu, majú príležitosť  venovať sa  zmysluplným aktivitám 

aj tam. Navyše môžu svojim rodičom ukázať, čo sa učia, čo vytvorili a možno aj tak získať dôveru 

rodičov voči tomuto predmetu. 
  

Na stránke AA nájdete aj podrobný obsah Informatiky a ukážku eUčebnice. 

Upozornenie! Učebnica nie je v tejto chvíli kompletne zverejnená, na začiatku septembra bude k dispozícii 

približne 1. polrok, do konca novembra by mala byť učebnica zverejnená celá. Ďalšie roky budú postupne 

pribúdať jej pokračovania pre 6. – 9. ročník. 

Cena: 2,50 € za žiaka na celý školský rok (možnosť platby na 2 splátky 1,5 € na 1. polrok a 1 € na 2. polrok), 

pre učiteľov týchto žiakov je prístup zdarma 

Objednávky realizujte na stránke Akadémie Alexandra, s. r. o. 

http://www.akademiaalexandra.sk/objednavka-eucebnice/  
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