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1. stupeň Člověk a jeho svět

ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Prvouka pro 1. až 3. ročník –  

Objevujeme a poznáváme s Oskarem
řada vytvořená v souladu s RVP ZV

Soubor pro 1. ročník zahrnuje pracovní učebnici Oskarova prvouka 1, metodický průvodce a sadu pokusů. V současné 
době připravujeme a pilotně ověřujeme pracovní sešit pro 2. ročník, v příštím roce bude vydán sešit pro 3. ročník. Tyto 
nové pracovní sešity jsou určeny jako hlavní materiál do výuky, který je vhodné využívat se stávajícími učebnicemi Já 
a můj svět 2 a 3 (pracovní sešity budou obsahovat odkazy na odpovídající strany učebnice). 

AKCE PRO ŠKOLY
Při zakoupení učebnice Oskarova prvouka 1 nebo pracovního sešitu Oskarova prvouka 2 pro celou třídu 
získáte ZDARMA licenční certifikát na aktivaci kterékoli MIUč+ dle vlastního výběru na školní rok 2020/2021 
(školní multilicence a žákovské licence). 
Na objednávku připište „Akce O 1“ nebo „Akce O 2“. Akce platí do 30. 9. 2020.

Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1. ročník s šesti výhodami:
1. PIKTOGRAFICKÉ ZADÁNÍ: Pomocí piktogramů mohou žáci od 1. hodiny 1. ročníku samostatně číst zadání.
2.  MYŠLENKOVÉ MAPY: Systematicky využívá myšlenkové mapy jak k navození témat a inspiraci vyjadřování 

žáků, tak k opakování.
3.  APLIKACE ČTENÍ: Průběžně využívá nabývané čtenářské dovednosti. V prvouce jsou zařazeny pouze texty, 

které žáci umí přečíst.
4.  POUŽÍVÁNÍ SAMOLEPEK: Přílohou učebnice je sada samolepek, které žáci využívají ve vybraných cvičeních 

a pro lepší orientaci v probírané látce (nahrazuje vystřihování a lepení lepidlem).
5. POKUSY: K učebnici je vytvořena sada pokusů v úrovni, která umožňuje samostatné provádění pokusů žáky.
6.  MIUč+: K učebnici je vytvořena interaktivní verze, která přispívá k efektivnosti výukového procesu.  

Více na str. 56.

OSKAROVA PRVOUKA 1 – UČEBNICE NOVINKA  D  A4 80 str. 1A-74 99 Kč
METODICKÝ PRŮVODCE K OSKAROVĚ PRVOUCE 1 NOVINKA   A4 112 str. 1A-75 179 Kč
HLASOVACÍ KARTY AMOS DUBEN 2020   A4 2 listy 1A-00 19 Kč
Karty podporující formativní hodnocení. Sada po rozstříhání obsahuje 14 oboustranných barevných karet: varianty 
s písmeny A, B, C, D, čtyři karty s barvami (červená, modrá, zelená, oranžová), odpovědi ANO, NE, NEVÍM a tři karty s 
emotikony (usmívající se, smutný a neutrální obličej). Každá z těchto hlasovacích karet má jednobarevný podklad a na 
zadní straně logo souboru vzdělávacích materiálů AMOS.

Karty jsou vhodným doplňkem při práci s MIUč+, pro jednoduché odpovídání na pokládané otázky, sebehodnocení 
žáků nebo jako pomůcka pro základní vyjadřování pocitů.

Co vyučující oceňují na Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1. ročník?
„Rychlou	samostatnost	žáků	při	řešení	úkolů,	dle	jednoduchých	piktogramů	si	dokázali	od	druhého	týdne	číst	sami	zadání.“	
„Opakování	s	myšlenkovými	mapami	jde	samo.	Každé	dítě	je	schopné	pohovořit.“	„Větší	názornost.	Obohacení	výuky	o	pokusy.“

Pořádáme pro Vás akreditované vzdělávací semináře vedené spoluautory učebních materiálů AMOS, na kterých 
bychom Vás rádi seznámili především s tím, co prostřednictvím metodické příručky nelze sdělit. Více informací 
a aktuální termíny seminářů najdete na nns.cz/amos.

1A-74 1A-75

ANO NE NEVÍM

1A-00 2A-94 2A-95
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Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 2. ročník s osmi výhodami:
1.  SROZUMITELNÁ ZADÁNÍ: Piktografická zadání přecházejí nejprve do stručných textových zadání, která se 

následně rozvíjejí přiměřeně nabývaným čtenářským schopnostem žáků.
2.  MYŠLENKOVÉ MAPY: S pomocí myšlenkové mapy si žáci na začátku každé kapitoly uvědomí, co již znají a co 

je čeká. Na konci kapitoly jim pak poslouží k zopakování a utřídění nabytých znalostí.
3.  APLIKACE ČTENÍ S POROZUMĚNÍM: Žáci jsou vedeni k uplatňování a rozvíjení čtenářských dovedností – jsou 

zařazována jak žákům známá cvičení z 1. ročníku (např. otázky ANO/NE), tak pokročilejší cvičení, např. oprava 
Oskarových vyprávění.

4.  POUŽÍVÁNÍ SAMOLEPEK: Zábavnou formou lepení samolepek se žáci učí přiřazovat vhodné obrázky k textu, 
orientovat se v tabulce nebo doplňovat jednoduchá schémata.

5.  POKUSY: V rámci MIUč+ jsou k dispozici hned dvě sady pokusů: Oskarovy	pokusy 1 (pro 1.–2. ročník) a Oskarovy	
pokusy	2 (pro 2.–3. ročník). Všech 20 pokusů je připraveno tak, aby je žáci mohli provádět samostatně.

6.  MIUč+: Interaktivní verze obsahuje elektronické verze pracovního sešitu Oskarova prvouka 2 a učebnice Já a můj 
svět 2 a bohatý interaktivní obsah včetně fotografií, videí a sad pokusů. Více na str. 56.

7.  VEDENÍ K ROZVOJI DOVEDNOSTÍ: Spolu s poznáváním probírané látky vedou pravidelně zařazovaná cvi-
čení k rozvoji prostorové orientace žáků, nabývání argumentačních schopností, vnímání emocí, k praktickému 
využívání matematiky a získávání dalších klíčových dovedností.

8.  FORMATIVNÍ HODNOCENÍ: Zařazení vzdělávacích tvrzení žákům napomáhá k formulování a zhodnocení 
vlastních schopností a dovedností, a tím k nastavení základů formativního hodnocení.

OSKAROVA PRVOUKA 2 (BAREVNÝ PRACOVNÍ SEŠIT) ČERVENEC 2020   A4  2A-94 89 Kč
JÁ A MŮJ SVĚT 2  D  A4 64 str. 2-75 95 Kč
METODICKÝ PRŮVODCE K OSKAROVĚ PRVOUCE 2 SRPEN 2020    A4  2A-95 179 Kč

OSKAROVA PRVOUKA 3 (BAREVNÝ PRACOVNÍ SEŠIT) PŘIPRAVUJEME   A4  3A-94 89 Kč
JÁ A MŮJ SVĚT 3  D  A4 88 str. 3-75 95 Kč
METODICKÝ PRŮVODCE K OSKAROVĚ PRVOUCE 3 PŘIPRAVUJEME   A4  3A-95 179 Kč

UKÁZKA: UČEBNICE OSKAROVA PRVOUKA 1
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JÁ UMÍM:

1  „Přečti.“ Žák přečte věty s obrázky.

2  „Vyprávěj, prohlížej cvičení 1 a napiš.“ Žák vypráví o obrázku, prohlíží 
cvičení 1 a do obrázku podle něj napíše na vhodná místa jména dětí.

3  „Přečti, vyprávěj a vyber.“ Žák přečte věty o tom, co 
může umět, a vybírá činnosti, které umí.

4  „Nakresli.“ Žák nakreslí, které ze zimních aktivit umí.

 

TOM MÁ  A  .
SAM MÁ  A  . JANA MÁ  .
OLA MÁ  A EMA MÁ  .
TOM, SAM, OLA, JANA I EMA MAJÍ  .

4  .3  ,  A  .

JÁ UMÍM…

1  .

2  ,  1  A  .

TOM

SAM

OLA
EMA

JANA

   

…
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1  „Říkej, tvoř otázky a odpovědi a spoj.“ Žák pojmenovává 
jednotlivé živočichy, tvoří otázky a odpovědi, uvědomuje si, jak 
uvedení živočichové tráví zimu. Čarou spojí živočicha s vhodným 
piktogramem. Např.: Odlétá sýkorka na zimu? Sýkorka na zimu 
neodlétá. Žák přemýšlí o dalších živočiších a o tom, jak tráví zimu.

2  „Přečti.“ Žák přečte věty s obrázky.

3  „Přečti, prohlížej cvičení 2 a tam nalep.“ Žák přečte pokyny, 
prohlíží obrázky ve cvičení 2 a nalepí tam živočichy 
na správná místa.

  JE  .

  JE  .

  JE  .

V  JE  .

  

… …

 
1  ,  A  .

3  ,  2  A TAM  .

TÁTA MÁ  A  A  .
NELA MÁ MALÉ  .
TÁTA A NELA UMÍ  .
MALÝ JAN TAM SYPE  .
V  JE SENO.
SENO TAM NOSÍ  .
NOSÍ TAM I  A  .
TOM V  NESE  A  .

2  .
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Piktogramy 
v zadání 
umožňují 
čtení už od 
1. hodiny.

Texty jsou 
přizpůsobené 
čtenářským 
dovednostem 
žáků.

Myšlenková 
mapa dává 
žákům 
náměty 
k vyprávění.
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 MULTIMEDIÁLNÍ INTERAKTIVNÍ UČEBNICE PLUS OSKAROVA PRVOUKA
obsahuje INTERAKTIVNÍ VERZI PRACOVNÍ UČEBNICE, MULTIMÉDIA a SADU POKUSŮ

I BEZ INSTALACE!
WWW.UCEBNICE-ONLINE.CZ

Kliknutím na  
ikonky se zobrazí:

interaktivní 
cvičení

videa

fotoalba

UČEBNICE

 Typ licence
Název titulu

Škola (neomezeně) Škola (1 rok) Učitel (1 rok) Žák (1 rok)

kat. č. cena kat. č. cena kat. č. cena kat. č. cena

Oskarova prvouka 1 (učebnice a pokusy 1) 1A-74-1  8 990,– 1A-74-3  1 490,– 1A-74-T  890,– 1A-74-4  99,–

Oskarova prvouka 2 (pracovní sešit a pokusy 1, 2)* PŘIPRAV. 2A-94-1  8 990,– 2A-94-3  1 490,– 2A-94-T  890,– 2A-94-4  99,–

MIUč+ Oskarovy pokusy 1 (pro 1. a 2. ročník) 1A-76-3  199,– 1A-76-T  119,–

MIUč+ Oskarovy pokusy 2 (pro 2. a 3. ročník) PŘIPRAVUJEME 2A-96-3  199,– 2A-96-T  119,–

Do této MIUč+ 
jsou postupně 
přidávána další 
videa a interaktivní 
cvičení, proto si 
ji nezapomeňte 
aktualizovat.

Součástí MIUč+ Oskarova prvouka 1 je i sada 10 pokusů pro 1. a 2. ročník. Najdete v nich podrobný fotonávod 
i s metodickými pokyny včetně návodných otázek a vysvětlení pozorovaného jevu (ve formě vhodné pro žáky 
a v odbornější podobě pro vyučující).

MIUč+ Oskarovy pokusy lze zakoupit i samostatně.

AKCE 
do 30. 9. 2020
zdarma MIUč+
(více na str. 54)

Přecházení 
mezi učebnicí 
a pokusy

* Při zakoupení licence k MIUč+ Oskarova prvouka 2 automaticky získáte i licenci k MIUč+ Já a můj svět 2.

Vyzkoušejte ZDARMA na 30 dní kteroukoli MIUč+. Více na miucplus.cz.
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Prvouka pro 1.–3. ročník – DUHOVÁ ŘADA 
vytvořená v souladu s RVP ZV

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů je koncipována v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva 
a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, fotografie a obrázky. 
Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, zajíma-
vosti a didaktické hry. Tyto učebnice jsou zpracovány také jako MIUč+.

AKCE PRO ŠKOLY
Při zakoupení pracovní učebnice Já a můj svět 1 nebo pracovního sešitu Já a můj svět 2 nebo 3 pro celou třídu 
získáte ZDARMA licenční certifikát na aktivaci kterékoli MIUč+ dle vlastního výběru na školní rok 2020/2021 
(školní multilicence a žákovské licence). 
Na objednávku připište „Akce JMS 1“, „Akce JMS 2“ nebo „Akce JMS 3“. Akce platí do 30. 9. 2020.

Učebnice
JÁ A MŮJ SVĚT – PRVOUKA 1  D  A4 80 str. 1-71 92 Kč
Rozhlédněte se kolem sebe očima malé školačky Áji a vypravte se s ní do „světa prvňáčků“ – společně s naší pracovní 
učebnicí se vydejte na tematické výpravy v prostředí vaší školy a do jejího okolí. V každém z 10 tematických oddílů 
najdete spoustu zajímavých námětů k poznávání světa kolem vás. Ve spodní části každé strany jsou uvedeny metodic-
ké pokyny pro sestavení vyučovací hodiny. V průběžných cyklických opakováních na vás čeká spousta zábavných her 
a luštění. V Okénkách	do	přírody	na fotografických dvojstranách vnímejte krásy přírody, která vás obklopuje.

DOPORUČUJEME OBAL A4 NALEŽATO (220 × 575 mm), PP 110   A4  S-A4 9 Kč
JÁ A MŮJ SVĚT – PRVOUKA 2  D  A4 64 str. 2-75 95 Kč
V tomto roce naučí Ája žáky orientovat se v okolí jejich domovů. Dozvědí se, jak důležité je bezpečně se pohybovat 
v okolí školy, slušně se chovat ke kamarádům, pečovat o prostředí, ve kterém žijí, chránit přírodu, pečovat o své zdraví 
i zdraví ostatních a mnoho dalších užitečných rad. Učebnice žákům poslouží jako jejich první malá encyklopedie o svě-
tě, který je obklopuje, naučí se v ní vyhledávat potřebné informace při plnění projektových úkolů s Ájou a všímat si 
rozmanitosti života kolem nás prostřednictvím fotografií detailů z přírody. Na celobarevných obrazových dvojstranách 
je upoutá svět rostlin a živočichů v okolí jejich domova. Zajímavostí jsou rady ochránce přírody, které najdou ve spodní 
části stran. Nechybějí ani oblíbené mezipředmětové odkazy. 

JÁ A MŮJ SVĚT – PRVOUKA 3  D  A4 88 str. 3-75 95 Kč
Učebnice a pracovní sešit jsou rozšířeny tak, aby očekávané výstupy odpovídaly upravenému RVP ZV platnému 
od 1. 9. 2013. Pokud máte původní vydání této učebnice, můžete si stáhnout zdarma rozšiřující strany (74 až 77) ve 
formátu PDF na www.nns.cz/blog/prvouka/. Ve 3. ročníku se s Ájou žáci rozloučí a završí znalosti prvního období 
RVP ZV. Stanou se kamarády přírody a pomohou Áje zlepšit prostředí, ve kterém žijí. Tatínek Áji je zavede do světa 
ekologie. Žáci se naučí mnoho nového o světě kolem sebe především očima ochránce přírody. Na celobarevných obra-
zových dvojstranách si prohlédnou živé organizmy, které se nacházejí v určitém společném prostředí. Poznají blíže své 
tělo a budou se učit, jak pečovat o své zdraví. Základní vědomosti a dovednosti jsou přehledně umístěny do barevných 
pruhů. Žákům i rodičům usnadní přípravu do výuky přehledné shrnutí učiva v tabulkách v závěru učebnice. 

S učebnicemi Já	a	můj	svět	2	a 3 jsou vhodně mezipředmětově propojeny nové čítanky.

DOPORUČUJEME OBAL A4 NALEŽATO
2-77

2-76
2-75

3-77
3-76

3-75

1-72
1-71

1-73 2-73

2-413-73 2-75-P0
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METODICKÝ PRŮVODCE K UČEBNICI JÁ A MŮJ SVĚT 1   A4 48 str. 1-72 99 Kč
METODICKÝ PRŮVODCE K UČEBNICI JÁ A MŮJ SVĚT 2   A4 56 str. 2-77 99 Kč
METODICKÝ PRŮVODCE K UČEBNICI JÁ A MŮJ SVĚT 3   A4 72 str. 3-77 99 Kč
Každý průvodce obsahuje očekávané výstupy, kompetence a především doporučené tematické rozvržení učiva v da-
ném ročníku. Tento plán zahrnuje i návrhy dalšího mezipředmětového provázání s vybranými vyučovacími předměty. 
Nechybí náměty her určených k zábavnému opakování učiva, náměty k pozorování a náměty k pokusům a dalším akti-
vitám. V metodickém průvodci pro 3. ročník najdete i náměty k projektovému vyučování a čtvrtletní a pololetní testy.

Pracovní sešity
JÁ A MŮJ SVĚT – PRVOUKA 2  D  A4 80 str. 2-76 82 Kč
Žáci budou nadšeni pojetím barevného pracovního sešitu, který vyvozuje učivo zábavnou formou bádání, pozorování, 
odhalování tajemství, luštění a her. Učivo si zopakují v pravidelných cyklických opakováních. Velmi praktické jsou 
karty s otázkami pro samostatnou práci žáků s učebnicí, které najdete v příloze. Jistě také oceníte přehled očekávaných 
výstupů na konci každého tématu.

JÁ A MŮJ SVĚT – PRVOUKA 3  D  A4 80 str. 3-76 82 Kč
Barevný pracovní sešit žáky upoutá řadou námětů k projektům, vtipných a zábavných úkolů k vyvození učiva, her, kří-
žovek, rébusů k procvičení učiva na opakovacích stranách. V pravidelných cyklických opakováních je zaujmou úkoly 
zaměřené pohybově, hudebně, matematicky nebo výtvarně v tzv. Ájině zpravodaji. Na konci pracovního sešitu najdete 
praktické stránky s opakovacími úkoly k vystřižení. Naleznete zde také řešení vybraných úkolů.

Pomůcky
PRACOVNÍ LISTY JÁ A MŮJ SVĚT 1  D  A4 20 str. 1-73 43 Kč
Pracovní listy jsou určeny k zopakování učiva. Na 10 celobarevných listech si žáci procvičí vše, co se v jednotlivých 
měsících v pracovní učebnici o životě v přírodě dověděli. Na předních stranách listů jsou vyobrazeny fotografie rostlin, 
hub a živočichů, které žáci mohou v přírodě v daném měsíci spatřit. Na konci školního roku lze listy spojit do kalen-
dáře. Otázky k fotografiím v dolní části pracovního listu vybízejí žáky k vyprávění o nich. Zadní strany listů slouží 
k zopakování učiva na konci každé lekce. 10. pracovní list žákům nabízí poučení před prázdninami.

PRACOVNÍ LISTY JÁ A MŮJ SVĚT 2  D  A4 20 str. 2-73 49 Kč
Ve 2. ročníku si už žáci zkouší z učiva zapamatovat podstatné informace. Tyto pracovní listy jim v tom pomohou. V tabul-
kách na prvních stranách pracovních listů se naučí shrnout učivo do přehledů a doplňují pouze chybějící údaje. Na zad-
ních stranách listů už zkusí aplikovat získané vědomosti v úkolech a vyjadřovat se vlastními slovy. Praktickou pomůckou 
jsou vyplněné tabulky na obálce, do kterých mohou žáci kdykoli během roku nahlédnout a učivo si připomenout.

PRACOVNÍ LISTY JÁ A MŮJ SVĚT 3 NOVINKA   A4 20 str. 3-73 49 Kč
Pracovní listy jsou určeny k systematické přípravě žáků na samostudium, nabízejí návod, jak ke zpřehlednění vědo-
mostí využít tabulku. Zahrnují i sebehodnocení. 

Já a můj svět 3, učebnice
1. Škola strana 7–9
2. Domov strana 10–19
3. Náš svět strana 20–21
4. Vánoce strana 22–23

5. Podmínky života strana 24–35
6. Život v přírodě strana 36–63
7. Zdraví strana 64–77
8. Prázdniny v přírodě strana 78–83

Čítanka 3 NOVĚ (kat. č. 3-67)
 I.  Na cestě do školy a ve škole strana 3–24
 II.  Doma v Evropě strana 25–44
 III. Čím budu strana 45–62
 IV.  Čas Vánoc a zimních radovánek strana 63–86
 V. Bylo, nebylo… strana 87–116
 VI. Svět kolem nás strana 117–140
 VII. Život v přírodě strana 141–154
 VIII. Chceme být zdraví strana 155–164
 IX. Hurá, prázdniny! strana 165–177

Já a můj svět 2, učebnice
1. Škola strana 4–6
  Dopravní 

prostředky
strana 7

2. Podzim strana 8–23
3. Rodina strana 24–29
4. Domov strana 30–31
5. Zima strana 32–35
6. Zdraví strana 36–39
7. Náš svět strana 40–45
8. Jaro strana 46–55
9. Léto strana 56–63

Čítanka 2 NOVĚ (kat. č. 2-67)
 I. Těšíme se do školy strana 3–14
 VIII. Dopravní prostředky, bezpečnost na silnici strana 124–131
  Telefonní čísla strana 144
 II. Barevný podzim strana 15–34
 III. Rodina strana 35–51
 V. Domov strana 68–83
 IV. Zima přebírá vládu strana 52–67
 VI. Člověk a jeho zdraví strana 84–99
 IX. Náš svět strana 132–143
 VII. Ve vzduchu je jaro strana 100–123
 X. Letní radovánky strana 145–167

více info  
na str. 23

více info  
na str. 28
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Do MIUč+ Já a můj 
svět 2 byly přidány 
interaktivní 
pracovní listy, nová 
interaktivní cvičení 
a další obsah. 
Doporučujeme, 
abyste si stáhli 
aktualizaci.

 MULTIMEDIÁLNÍ INTERAKTIVNÍ UČEBNICE PLUS JÁ A MŮJ SVĚT
obsahuje INTERAKTIVNÍ VERZI TIŠTĚNÉ UČEBNICE, PRACOVNÍCH LISTŮ (JMS 1, 2), 
PRACOVNÍHO SEŠITU (JMS 2, 3) a MULTIMÉDIA

AKCE 
do 30. 9. 2020
zdarma MIUč+
(více na str. 57)

UČEBNICE

Jsou tematicky koncipované k jednotlivým lekcím. Poslední, desátý list je poučením před prázdninami, jak se zachovat 
v nebezpečných situacích, do kterých se žáci mohou dostat. 

Žáci se z učiva, které si osvojili, učí shrnout základní informace. Vyvozují si je na tom, co je jim blízké. K probranému 
tématu naleznou na pracovním listu také úkoly určené k samostatné práci.

SADA PEXESA JÁ A MŮJ SVĚT 2     2-75-P0 149 Kč
PODZIMNÍ LES (PEXESO JÁ A MŮJ SVĚT 2)     2-75-P1 19 Kč
PODZIMNÍ RYBNÍK (PEXESO JÁ A MŮJ SVĚT 2)     2-75-P2 19 Kč
PODZIMNÍ ZAHRADA (PEXESO JÁ A MŮJ SVĚT 2)     2-75-P3 19 Kč
ZIMNÍ ZAHRADA (PEXESO JÁ A MŮJ SVĚT 2)     2-75-P4 19 Kč
JARO U VODY (PEXESO JÁ A MŮJ SVĚT 2)     2-75-P5 19 Kč
STATEK V LÉTĚ (PEXESO JÁ A MŮJ SVĚT 2)     2-75-P6 19 Kč
LÉTO NA LOUCE (PEXESO JÁ A MŮJ SVĚT 2)     2-75-P7 19 Kč
LÉTO V LESE (PEXESO JÁ A MŮJ SVĚT 2)     2-75-P8 19 Kč
Tato pexesa jsou koncipována k obrazovým dvoustranám v učebnici Já a můj svět, ale lze je využít i samostatně. Pexesa 
zachycují živé organizmy na fotografiích. Žáci tak mohou rostliny, živočichy a houby spatřit i zblízka a v jejich skutečné 
podobě. Při hře se je snadno naučí poznávat. Lze je zakoupit v sadě, ale i jednotlivě.

PROCVIČUJEME URČOVÁNÍ ČASU NA RUČIČKOVÝCH NOVINKA   A4 32 str. 2-41 49 Kč 
I DIGITÁLNÍCH HODINÁCH
Více informací na str. 46.

I BEZ INSTALACE!
WWW.UCEBNICE-ONLINE.CZ

 Typ licence
Název titulu

Škola (neomezeně) Škola (1 rok) Učitel (1 rok) Žák (1 rok)

kat. č. cena kat. č. cena kat. č. cena kat. č. cena

MIUč+ Já a můj svět 1 (pracovní učebnice a pracovní listy) 1-71-1  8 990,– 1-71-3  1 490,– 1-71-T  890,– 1-71-4  99,–

MIUč+ Já a můj svět 2 (učebnice, pracovní sešit a pracovní listy) 2-75-1  8 990,– 2-75-3  1 490,– 2-75-T  890,– 2-75-4  99,–

MIUč+ Já a můj svět 3 (učebnice a pracovní sešit) 3-75-1  8 990,– 3-75-3  1 490,– 3-75-T  890,– 3-75-4  99,–

Vyzkoušejte ZDARMA na 30 dní kteroukoli MIUč+. Více na miucplus.cz.

Kliknutím na ikonky se zobrazí:

  interaktivní  
cvičení

videa

mezipředmětové 
vztahy

fotoalba

webové odkazy

audia
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Prvouka pro 1.–3. ročník – původní řada
Původní ucelená řada učebnic pro vyučovací předmět prvouka zahrnuje učebnice, pracovní sešity pro 2. a 3. ročník 
a metodické průvodce pro jednotlivé ročníky. 

1-30 2-30 2-32

2-31

3-30 3-33 3-31

Učebnice
PRVOUKA 1 D  A4 56 str. 1-30 89 Kč
Učebnice je tematicky rozdělena do čtyř ročních období. Žáci se seznámí s tématy: škola, rodina, člověk a zdraví, dny 
v týdnu, povolání, obchod, dopravní prostředky apod. Dále je učebnice zaměřena na to, aby si žáci všímali, jak se kolem 
nich s měnícím se ročním obdobím mění také příroda (stromy v lese a parku na podzim, zvířata na jaře, zahrada v létě). 
Do učebnice lze psát a kreslit. Na konci každé strany jsou uvedeny popisy, jak pracovat s jednotlivými úkoly k procviče-
ní daného tématu. Učebnice dbá na široké využití mezipředmětových vztahů, nabízí různě náročné úkoly pro možnost 
individuálního přístupu a poskytuje množství námětů na hravé a činnostní úkoly.

PRVOUKA 2 D  A4 64 str. 2-30 95 Kč
Výklad jednotlivých témat je psán srozumitelným jazykem v co nejjednodušší formě a je doplněn mnoha ilustracemi. 
Prvouka	2 je členěna do kapitol: Jsem školák, Živočichové, Zelenina a ovoce, Moje rodina, Náš domov, Vánoce, Člověk, 
Lidé a čas, Rostliny na jaře, Velikonoce, Hospodářská zvířata, Proměny přírody v lese atd. V učebnici jsou průběžně 
uváděny náměty na opakování probraných témat.

METODICKÝ PRŮVODCE UČEBNICÍ PRVOUKA 2  A5 48 str. 2-31 61 Kč
Metodika obsahuje náměty pro činnost v jednotlivých hodinách prvouky. V metodice je uvedeno množství her, náměty 
na exkurze, témata k rozhovoru, rozšiřující úkoly apod.

PRVOUKA 3 D  A4 80 str. 3-30 95 Kč
Učebnici a pracovní sešit pro 3. ročník jsme aktualizovali a rozšířili tak, aby očekávané výstupy odpovídaly upra-
venému RVP ZV platnému od 1. 9. 2013. Pokud máte původní vydání této učebnice, můžete si zdarma stáhnout 
rozšiřující strany ve formátu PDF na www.nns.cz/blog/prvouka/.

Učebnicí	Prvouka	3 žáky provází Všeználek. Není zde kladen důraz na memorování textu. Učivo je přibližováno po-
mocí praktických příkladů, demonstračních pokusů, motivačních her a při procházkách přírodou. Potřebné informace se 
žáci učí vyhledávat. Každá kapitola je ukončena otázkami k zopakování probraného učiva. Na závěr je učivo 3. ročníku 
shrnuto v přehledných tabulkách. V učebnici jsou uvedeny odkazy na příslušné strany pracovního sešitu.

METODICKÝ PRŮVODCE UČEBNICÍ PRVOUKA 3  A4 44 str. 3-31 61 Kč
Metodika obsahuje časový plán, náměty pro činnost v hodinách, pojmy k osvojení a kompetence, k jejichž dosažení by 
měla učebnice napomoci.

Pracovní sešity
PRVOUKA 2 D  A4 56 str. 2-32 54 Kč
Pracovní sešit doplňuje učebnici a je určen k psaní, doplňování a kreslení. Obsahuje hádanky, zajímavé úkoly, doplňo-
vání vět apod. k procvičení témat prezentovaných v učebnici.

PRVOUKA 3 (BAREVNÝ) D  A4 64 str. 3-33 72 Kč
Pracovní sešit je nově vydáván v plněbarevném provedení. K procvičení učiva slouží zábavné hádanky, bludiště a ré-
busy, návrhy pokusů k ověření teoretických poznatků, úkoly na vyhledávání nejrůznějších informací vztahujících se 
k probíranému učivu. Pracovní sešit dále obsahuje čtyři opakovací strany, které jsou rozmístěny mezi kapitolami pro 
upevnění znalostí probíraného učiva. Jsou symbolicky označeny obrázkem moudré sovy. 

DOPORUČUJEME OBAL A4 NA VÝŠKU (300 × 430 mm), PP 110  A4  S-A4-V 9 Kč
ŠKOLNÍ SEŠIT 413   A4 20 str. S-43 13 Kč
ŠKOLNÍ SEŠIT 413+   A4 20 str. S-44 14 Kč
Více informací na str. 26.
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