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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. – 6. ročník základnej školy a prímu 8-ročného gymnázia s názvom 
 

Informatika s Alexom 5 - 6 
 

 

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 samotnej  informatickej výchove, rozvoju logického 

myslenia, tvorivosti, čitateľskej gramotnosti, schopnosti komunikovať, zaujať 

vlastný postoj, budovaniu hodnotového systému žiakov atď. 

Obsah učebnice zodpovedá iŠVP pre informatiku na ISCED2 platnému od 1. 9. 

2015. Spojenie 5. a 6. ročníka dohromady umožňuje učiteľovi prispôsobiť si 

poradie tém a tempo práce. Autorkami učebníc sú Eva Uličná a Martina 

Chalachánová. 

Od septembra 2017 bude postupne k dispozícii aj učebnica pre 7. ročník ZŠ a sekundu OG. 

Žiakov sprevádza jednotlivými témami kamarát Alex a agent Šifra, ktorí vnášajú do zadaní 

motivujúce príbehy a situácie. 

V Informatike s Alexom nájdete: 
 

 primerane spracovaný obsah, interaktívne cvičenia a videonávody, 
 množstvo zaujímavých informácií, bohatú sadu zábavných úloh na rôznej úrovni náročnosti 

a pre rôzne typy žiakov, ich počet dáva možnosť výberu deťom aj učiteľom, 
 výklad nového učiva, ktorý umožňuje individuálnu prácu žiakov na hodine, 
 motiváciu žiakov v podobe získavania bodov - sašuliakov. 

 

Učitelia navyše získajú servis v podobe: 

 kompletne pripravených a rozpracovaných vyučovacích hodín na 
celý školský rok,  

 metodických návodov a vypracovaných TVVP  

 možnosti hodnotiť žiakov priamo v prostredí učebnice, 

 úložiska žiackych prác. 

Ešte jedno plus: 

Žiaci majú prístup k prostrediu aj z domu a môžu si tak vypracovávať a odovzdávať domáce úlohy.  
 

 

Cena: 2,50 € za prístup žiaka na celý školský rok, pre učiteľov týchto žiakov je prístup zdarma. 

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

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

Čo ešte učiteľom ponúkame: 

Rôzne workshopy, vzdelávania – prezenčné aj online z rôznych oblastí informatiky – algoritmizácia, 

programovanie v detských programovacích jazykoch, tvorba 3D fotografií apod. 

Bližšie informácie o aktuálnych vzdelávaniach nájdete na stránke www.akademiaalexandra.sk  
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