Ucelený soubor vzdělávacích materiálů AMOS pro 1. ročník

Poprvé můžete v 1. ročníku vyučovat čtení, psaní,
počítání a prvouku jedním výukovým stylem
s didakticky i graficky provázaným
souborem učebních materiálů!
Nová prvouka Objevujeme a poznáváme s Oskarem (více str. 54) tvoří spolu
se Čteme a píšeme s Agátou (více str. 11) a Matýskovou matematikou (více
str. 42) ucelený soubor vzdělávacích materiálů AMOS.
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K souboru AMOS
pořádáme akreditované
vzdělávací semináře
pro vyučující.

Co přinášejí vzdělávací materiály AMOS každému žákovi?
• větší samostatnost a posílení vnitřní motivace díky piktografickým zadáním, jednotné
grafické podobě, dvojímu stránkování, použití analogických cvičení a jejich systematickému rozvoji
• možnost být úspěšný při čtení přiměřeně obtížných textů v matematice i prvouce
• interaktivní podporu ve formě MIUč+ s přesně zacílenými interaktivními cvičeními
•	více příležitostí k pochopení a osvojení látky

Aktuální termíny na:
nns.cz/amos.

AMOS je graficky provázaný soubor výukových materiálů
Žáci se snadněji
orientují díky druhému
číslování stránek.
Žáci jsou vedeni
k samostatnému čtení
zadání a porozumění
těmto zadáním pomocí
piktogramů jednotných
napříč materiály AMOS.
Podrobnější vysvětlení
práce se všemi úkoly
pro vyučující a rodiče je
umístěno na spodním
okraji stránek a neruší
žáky.
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1 „Opakuj.“ Žák opakuje říkanku podle učitele. Může se ji
naučit nazpaměť.
2 „Říkej, vyber.“ Žák označí křížkem ty obrázky, které při
pojmenování začínají hláskou a. (Černá linka naznačuje
pokračování slova.)
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3 „Říkej, vybarvi A.“ Žák řekne slova podle obrázků,
v napsaných slovech pak vyhledá a vybarví políčka
s písmenem A.
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„Vyprávěj.“ Žák vypráví o obrázku.

2

„Přečti a utvoř otázky a odpovědi.“ Žák přečte zadání úlohy
(jména dětí si vymyslí) a všímá si jejího řešení. Seznamuje
se s matematickým symbolem rovná se. Učí se tvořit otázky
k dané úloze a odpovídat na ně.
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„Napiš rovná se, menší, větší.“ Žák se učí psát symbol rovná se.
Šipky naznačují směr psaní. Potom procvičuje psaní dalších symbolů.
„Přečti a napiš rovná se.“ Žák určí počet věcí na obrázku a mezi
čísla pod nimi napíše správný symbol.
„Pokračuj v řadě.“
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1 „Přečti a vybarvi.“ Žák přečte větu. Jména dětí si vymyslí podle počátečního

písmene u postav na obrázku. Podle textu určí barvu, kterou má draka na obrázku
vybarvit. Např.: Anička má modrého draka.

2 „Prohlížej a nakresli.“ Žák pozoruje počasí na podzim. Seznamuje se s piktogramy,

které dané počasí vyjadřují. Do rámečku ke každému dni nakreslí vhodný piktogram.
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3 „Říkej, přečti a nakresli.“ Žák vysvětlí

piktogram, přečte větu. Např.: Na podzim často
prší. Toník má pláštěnku. Do vyznačeného prostoru
nakreslí další možnou variantu podzimního počasí
a doplní druh vhodného oblečení.
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Co oceňovali na vzdělávacích materiálech AMOS vyučující v roce 2020?
• „S pomocí materiálů AMOS jsem už od září vedla žáky k samostatnosti a během distanční výuky se mi to velmi hodilo.“
• „Jako učitelce, která učí poprvé 1. ročník, mi soubor AMOS poskytuje dostatek materiálů a dokonalý didaktický základ.
To mi dává metodickou jistotu a ukazuje možnosti propojení předmětů.“
• „Učím s AMOSem už potřetí a stále jsou tu nová vylepšení.“
• „Díky množství doplňkových materiálů již nemusím po večerech vyrábět vlastní.“
• „Výuková videa a MIUč+ nás zachránily při distanční výuce.“
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Více informací naleznete na: nns.cz/amos

Ucelený soubor vzdělávacích materiálů AMOS pro 1. ročník

AMOS je didakticky provázaný soubor výukových materiálů
V souboru výukových materiálů AMOS jsou použity texty umožňující žákům uplatnit čtenářské dovednosti s časově
přiměřeným odstupem od slabikáře již od 3. týdne 1. ročníku. Během pilotního ověřování i v běžné výuce po vydání
souboru se potvrdilo, že všichni žáci mají možnost být v matematice a prvouce při čtení úspěšní.
Měsíc

září

říjen

listopad

Týden

Čteme a píšeme s Agátou
Vyvození písmen (stránky)

Matýskova matematika
Číselný obor (stránky)

Objevujeme a poznáváme s Oskarem
Témata (stránky)

Použití písmen
v matematice a prvouce

1.

A (2–5)

Úvod (1–4)

Škola (1, 2)

2.

Á (6–7)

Úvod, číslo 1 (5–9)

Škola (3, 4)

3.

M (8–13)

1, 2, větší, menší,
rovná se (10–15)

Škola (5, 6)

A, Á, M

4.

L (14–19)

1–3, sčítání (16–20)

Škola (7, 8)

A, Á, M

1.

E (20–25)

1–4 (21–25)

Škola (9), Podzim (10)

A, Á, M

2.

S (26–31)

1–4, odčítání (26–31)

Podzim (11, 12)

L

3.

O (32–37)

1–4, 1–5 (31–35)

Podzim (13, 14)

E

4.

P (38–43)

1–5 (36–39)

Podzim (15, 16, 17)

S

1.

U, I (44–51)

1–5 (40–43)

Rodina (18, 19)

O

2.

I (52–56)

0–5 (44–48)

Rodina (20, 21)

O

Když zakoupíte pro celou třídu Živou abecedu, Slabikář (1.–3. díl), Uvolňovací
cviky a psaní číslic, Písanku (1.–3. díl) ze souboru Čteme a píšeme s Agátou,
učebnice Matýskova matematika (1.–3. díl) s pracovními sešity (1. a 2. díl)
a pracovní učebnici Oskarova prvouka 1, dostanete ZDARMA:

VÝHODNÉ
BALÍČKY
PRO PRVŇÁKY

Akce platí do 30. 9. 2022.

AKČNÍ nabídka
1. ročník

Co tvoří základ souboru vzdělávacích materiálů AMOS?
• Čteme a píšeme s Agátou – Živá abeceda, Slabikář, Uvolňovací cviky a Písanky s metodickým průvodcem a doplňkovými materiály (více str. 11)
• Matýskova matematika – učebnice, 1.–3. díl, aktualizované vydání s metodickým průvodcem a doplňkovými materiály
(více str. 42)
• Objevujeme a poznáváme s Oskarem – učebnice Oskarova prvouka 1 s metodickým průvodcem a doplňkovými
materiály (více str. 54)
Jaká je návaznost do dalších ročníků?
Materiály AMOS jsou součástí ucelených řad pro 1. stupeň s doložkami MŠMT – český jazyk (str. 24), Matýskova matematika (str. 45), prvouka (str. 55).
Jaké doporučení by vyučující účastnící se pilotního ověřování dali učitelům, kteří budou se vzdělávacími materiály
AMOS učit?
• „Maximálně využít nabízené materiály a pomůcky, lze je využívat individuálně na míru každému dítěti.“
• „Věřte a nechte se vést Agátou, Matýskem a Oskarem. Děti je zbožňují a vy budete též. Snadno se ocitnete v kůži dítěte. Hrajte si!“
• „Začněte a nechte se vést metodickými příručkami.“
• „Nebojte se nechat žáky pracovat samostatně! Materiály to skvěle umožňují.“
Více informací a diskuzní fórum Sdílíme zkušenosti s AMOSem naleznete na nns.cz/amos/sdilime-zkusenosti.

pro každého žáka (celkem v hodnotě 454 Kč/žák)
• uvítací list
• soubor materiálů Zdokonalujeme čtení
•	žákovská licence na 1 rok k MIUč+
Čteme a píšeme s Agátou, Matýskova
matematika pro 1. ročník a Oskarova prvouka 1
pro učitele (celkem v hodnotě 6 625 Kč)
• metodický průvodce k Čteme a píšeme s Agátou
• metodický průvodce k Matýskově matematice (1.–3. díl)
• metodický průvodce k Oskarově prvouce
•	školní multilicence na 1 rok k MIUč+ Čteme a píšeme s Agátou,
Matýskova matematika pro 1. ročník a Oskarova prvouka 1

Více informací naleznete na: nns.cz/amos
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Novinky AMOS
Poprvé můžete v 1. ročníku již od prvního písmene
rozvíjet aplikované čtení, psaní, počítání a prvouku.
AMOS PLUS K ŽIVÉ ABECEDĚ se samolepkami

AMOS PLUS

		 A4 32 str. 1A-51

54 Kč

		 A4 40 str. 1A-52

59 Kč

ČERVEN 2022

Barevný pracovní sešit rozvíjející dovednosti a znalosti vzdělávacích materiálů AMOS vhodný od období Živé abecedy.

AMOS PLUS KE SLABIKÁŘI 1 se samolepkami

SRPEN 2022

Barevný pracovní sešit rozvíjející dovednosti a znalosti vzdělávacích materiálů AMOS vhodný od období Slabikáře 1.

UKÁZKA: AMOS PLUS KE SLABIKÁŘI 1 k písmenu D
Pokračování v řadě jmen, nalepení
samolepek z nabídky a dopsání.

Text ke čtení
využívající
probíranou slovní
zásobu a stavbu
slov s úkolem
nakreslit obrázek
podle textu.

Slovní úloha
se zadáním,
výpočtem
a odpovědí
s využitím slov
probírané stavby.

Tvoření
pravdivého
a nepravdivého
výroku podle
textu.

Doplňování
správných tvarů
slov z nabídky
do vět.

Zařazení textu
do kontextu
ročního období.

Obrázkový
autodiktát.

MIUč+ k tisku

Jsou ideální pro individuální práci. Každému žákovi vytiskněte přesně to, co potřebuje docvičit a v čem se má rozvíjet.

MIUČ+ K TISKU PLÁNUJEME CESTU S AGÁTOU – PRO 1. AŽ 4. ROČNÍK
• učí orientaci v prostoru z pohledu postavy
•	představuje základy algoritmizace
• umožňuje interaktivní plánování cesty
• připravuje na informatiku od 1. ročníku

NOVINKA

Škola (1 šk. rok)
1A-60-A1

990,–

Učitel (1 šk. rok)
1A-60-T1

590,–

Žák (1 šk. rok)
1A-60-S1

69,–

UKÁZKA: MIUČ+ K TISKU PLÁNUJEME CESTU S AGÁTOU – PRO 1. AŽ 4. ROČNÍK
Varianta cvičení
k tisku. Žák
vybarvuje
míček podle
barvy cíle, kam
postava došla.

Varianta cvičení
v interaktivní
podobě. Žák
spuštěním
ověří, že cestu
naplánoval
správně.

MIUČ+ K TISKU ZDOKONALUJEME PSANÍ – PRO 1. AŽ 3. ROČNÍK
Alternativa k nalepovací verzi, více na str. 15.
• obsahuje všechny tvary jako tištěná verze
• místo nalepování stačí vytisknout vhodnou stranu
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NOVINKA
Škola (1 šk. rok)
1A-26-A1

790,–

Učitel (1 šk. rok)
1A-26-T1

490,–

Žák (1 šk. rok)
1A-26-S1

69,–

Více informací naleznete na: nns.cz/amos

