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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 

eUčebnice informatiky pre 2.  a 3. ročník ZŠ s názvom 

 

InFóoorMatika s Alexandrou 2+, 3 a 3+ 
 

+ verzia pre žiakov, ktorí sa učia informatiku od 1. alebo 2. ročníka  
Učebnice sú spracované v novom interaktívnom prostredí, ktoré je pripravené špeciálne pre žiakov prvého 

stupňa. Obsahovo zodpovedajú iŠVP. Učebnicami sprevádza žiakov Saška a iné postavičky. Autorkami eUčebníc 

sú Martina Chalachánová a Eva Uličná (Hlavatá). 

V novom prostredí nájdete: 

 

 na každú hodinu spracované interaktívne materiály pre žiakov 
a ďalšie aktivity, umožňujúce zaujať a zamestnať žiakov s rôznymi 
počítačovými zručnosťami i preferovanými spôsobmi učenia, 

 videonávody a našepkávače, ktoré podporujú samostatnosť žiakov, 

 dabovaných animovaných i statických lektorov, doplnky v podobe 
slovníčka pojmov, súborov (pomôcok a PL), odkazov na zaujímavé 
stránky i kalkulačky, 

 úlohy motivované rozprávkovým, zvieracím i reálnym svetom 
(príprava na výlet, vyhľadávanie praktických informácií), 

 

 motiváciu žiakov v podobe vlastného objavovania informácií, 
riešenia rôznych záhad, detektívnych prípadov a získavania rôznych 
titulov a certifikátov, 

 priestor na vzájomnú bezpečnú komunikáciu a diskusie na vlastné 
témy. 

Interaktívne materiály nevyžadujú kontrolu zo strany učiteľa. Tá prebieha automaticky farebným označením 

a komentárom lektorov. Od žiakov je často vyžadované nájdenie správneho riešenia. Sú doplnené úlohami, ktoré 

žiaci plnia v detských programoch, alebo rôznych webových aplikáciách. 

Učitelia navyše získajú kompletný servis v podobe: 

 pripravených materiálov (PL, zápisníky objaviteľov, saškatituly, certifikáty...) a metodických poznámok, 

 možnosti pridávať a hodnotiť vlastné úlohy (nie je nutné, ale tvoriví učitelia túto možnosť určite uvítajú), 

 liniek a návodov na inštaláciu a využitie voľne dostupných programov v škole i doma, 

 vypracovaných TVVP exportovateľných do elektronických TK, 

 

 návodov a bezplatných webinárov na prácu s eUčebnicou. 

Ešte jedno plus pre rodičov 

Keďže žiaci majú prístup k prostrediu aj z domu, majú príležitosť  

venovať sa  zmysluplným aktivitám aj tam.  

Na stránke akadémie nájdete aj videá o eUčebniciach. 

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/  

V prípade akýchkoľvek nejasností nás neváhajte kontaktovať. 
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