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Ponúkame vám 

eUčebnice informatiky pre 5. – 8. ročník ZŠ, prímu - terciu OG s názvom 

Informatika s Alexom 5 – 8 
Učebnice sú vytvorené v prostredí Moodle na báze eLearningu, s upraveným grafickým 

prostredím. Obsah zodpovedá iŠVP. Sú prístupné pomocou webových prehliadačov. Každý 

žiak dostáva svoj vlastný prístup. 5. - 6. a 7. – 8. ročníky sú spojené do jednej učebnice, čo 

umožňuje učiteľovi prispôsobiť si poradie tém a tempo práce.  

Autori: Mgr. Eva Uličná, PaedDr. Martina Chalachánová  

Učebnica pre 8. ročník ZŠ a terciu OG bude priebežne sprístupňovaná od septembra 2018. 

Čo čaká na žiaka: 

sprievodca Alex a agent Šifra, motivujúce príbehy a situácie, zaujímavosti zo sveta najnovších IT technológií 

a prírodných vied, hry na tajných agentov i učiteľov, šifry, hlavolamy, zakladanie pizzérie, ale aj odhaľovanie 

konšpirácií a dezinformácií... 

Čo čaká na vás z pohľadu učiteľa: 

• primerane spracovaný obsah, interaktívne cvičenia a videonávody;  

• množstvo zaujímavých informácií, 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;  

• motivácia žiakov v podobe získavania bodov – sašuliakov; 

• obsah budujúci zdravý postoj žiakov k IT technológiám a duševnému vlastníctvu;  

úlohy zamerané na rozvoj logického myslenia, tvorivosti, čitateľskej gramotnosti, schopnosti komunikovať, 

zaujať vlastný postoj a na budovanie hodnotového systému žiakov. 

Učitelia navyše získajú:  

• kompletne pripravené a rozpracované vyučovacie hodiny na celý školský rok, pomocné materiály, 

pracovné listy, obrázky apod., 

• metodické návody na vedenie každej hodiny, správne riešenia úloh prístupné iba učiteľovi, 

• vypracované tematické plány,  

• možnosť hodnotiť bodmi i slovne žiacke práce priamo v učebnici, 

• úložisko žiackych prác.  

Ďalšie plusy pre rodičov: 

Prístup do eUčebníc aj z domu, prehľad o tom, čo sa ich 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 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:  

workshopy i rozsiahlejšie vzdelávania prezenčné aj online z rôznych oblastí – algoritmizácia  

a programovanie v jazyku Scratch, Python, myšlienkové mapy,  Dalton, aktívne učenie, tvorba 

3D fotografií apod.  

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