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

www.akademiaalexandra.sk, aa@akademiaalexandra.sk 

Tel. kontakt: 0905 943 789 

Ponúkame vám 

eUčebnice informatiky pre 2. až 4. ročník ZŠ s názvom 
 

InFóoorMatika s Alexandrou 2+, 3, 3+, 4 a 4+  

 

Učebnice sú spracované v interaktívnom prostredí, špeciálne pripravenom pre 

žiakov prvého stupňa. Obsah učebníc zodpovedá iŠVP. Sú prístupné pomocou 

webových prehliadačov. Každé dieťa dostáva svoj vlastný prístup.  

Línia + je určená žiakom, ktorí sa učia informatiku od 2. ročníka. 

Autori: PaedDr. Martina Chalachánová, Mgr. Eva Uličná. 

Čo čaká na dieťa: 

 

kamarátka Saška ako sprievodca, riešenie huncútstiev škriatkov Motajka, 
Šibalka a Mazáčika, zábavky s Ivicou klávesnicou, gombíkové, ponožkové a iné 
štruktúry v rodine Usporiadaných, agent Šifra a rôzne detektívne prípady, 
príprava olympiády s Hlavičkou, výcvik neposlušného Dunča...  
Tí najzvedavejší majú pripravený Klub expertov. 

Čo čaká na vás z pohľadu učiteľa:  

• interaktívne materiály a rôzne aktivity na každú hodinu; 

• videonávody a našepkávače, ktoré podporujú samostatnosť žiakov;  

• zadania umožňujúce zaujať žiakov s rôznymi počítačovými zručnosťami i preferovanými spôsobmi učenia; 

• dabovaní animovaní i statickí lektori, doplnky v podobe slovníčka pojmov, súborov (pomôcok a  pracovných 
listov), odkazov na zaujímavé stránky, kalkulačka, miesto pre vlastné poznámky; 

• motivácia žiakov v podobe vlastného objavovania informácií, riešenia rôznych záhad, detektívnych prípadov a 
získania rôznych titulov a certifikátu; 

• priestor na vzájomnú bezpečnú komunikáciu. 

 

Interaktívne materiály nevyžadujú kontrolu zo strany učiteľa. Tá prebieha 
automaticky farebným označením a komentárom lektorov. Učebnice sú 
doplnené úlohami, ktoré žiaci plnia v detských programoch, alebo rôznych 
webových aplikáciách. 

Učitelia navyše získajú: 

• linky a návody na inštaláciu a využitie voľne dostupných programov; 

• ďalšie pripravené materiály (PL, zápisníky objaviteľov, saškatituly, certifikáty...); 

• podrobné metodické návody ku každej hodine, možnosť pridávať a hodnotiť vlastné úlohy; 

• vypracované tematické plány exportovateľné do elektronických triednych kníh; 

• návody a bezplatné webináre na prácu s eUčebnicou. 

 

Ďalšie plusy pre rodičov: 

prístup do eUčebníc aj z domu, prehľad o tom, čo sa deti učia, 

príležitosť venovať sa  zmysluplným aktivitám na počítači aj v 

domácom prostredí, možnosť podľa podrobných návodov 

nainštalovať deťom do počítača  overené voľne dostupné programy.   

Cena: 2,50 € za 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/  
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