
M. Caltíková a kol.

ST
R

ED
N

É 
ŠK

O
LY

D
R

U
H

Ý
 S

TU
PE

Ò
PR

V
Ý

 S
TU

PE
Ò

Nakupujte ešte výhodnejšie –

INOVOVANÁ SÉRIA
SlovenskýNOVÝ

Uèebnica

Zošit pre študenta

Zošit pre uèite¾a

je východiskový materiál výuèby, obsahuje vyvo−
dzovanie jazykového a slohového uèiva, preh¾ad gramatiky,
základné uká�kové slohové útvary, jednoduchú aplikáciu uèiva
a úlohy na diskusiu a problematizáciu jazyka a komunikácie.
U�itoèná bude aj pre toho, kto nestíhal v škole alebo kto v škole
nebol. Obsahuje mnoho zaujímavostí, ale hlavným zámerom
uèebnice je slú�i� ako teoretické i pragmatické pozadie vyuèovania.

má ambíciu nahradi� poznámkový zošit.
Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí èas uèite¾ovi i �iakovi
v škole aj doma. Obsahuje vyvodzovacie, precvièovacie, apli−
kaèné, tvorivé i problémové úlohy (dve riešenia, �iadne riešenie).
Spája jazykové prostriedky (fonetiku, lexikológiu, morfológiu,
syntax) s praktickou a efektívnou komunikáciou (štylistikou).
Novinkou je dôsledná príprava na školské písomné práce, testy
na nácvik na externú maturitu a rôzne typy jazykových produktov
(videá, zvukové nahrávky...). Predostiera projekty v rôznych
kontextoch na precvièenie uèebného obsahu i kompetencií.

je verzia , ktorá obsahuje
graficky vyèlenené riešenia úloh, mo�né riešenia úloh, námety
a komentáre k nim. Uèite¾ odhalí prostredníctvom výsledkov aj
zámer úloh. Vïaka širokej ponuke úloh si mô�e uèite¾ vybra�
a zostavi� hodinu pod¾a schopností �iakov.

Zošita pre �iaka

PRIPRAVUJEME

PRIPRAVUJEME

Uèebnica – uká�ková dvojstrana

Karta vyzdvihuje
k¾úèové pojmy
preberanej témy.

Výkladový text slú�i na pochopenie
alebo doplnenie informácií o preberanej
téme. K¾úèové pojmy sú vyznaèené.

Rozlišovanie
problémových
javov.

Znaky a výrazové
prostriedky
typické pre daný
slohový útvar.

Preh¾ady, schémy,
tabu¾ky –
spreh¾adòujú
abstraktné
a upozoròujú
na problematické
javy.

Uká�ka reálneho slohového útvaru/textu slú�i na vyvodenie uèiva,
motiváciu �iaka, núti zamyslie� sa. Pracuje sa aj s nesúvislými
textami, niektoré uká�ky majú ambíciu nahrádza� vysvet¾ovací text.

K teoretickým
poznatkom sa
�iak dopracuje
pomocou kon−
krétnych príkla−
dov zo �ivého
jazyka. Uká�ky
zoh¾adòujú aj
prierezové témy
a rôzne spolo−
èensky aktuálne
kontexty.

Úlohy týkajúce
sa témy alebo
slohového
útvaru zamerané
na diskusiu
a spoloènú prácu.

Úlohy o jazyku
a komunikácii
s riešeniami,
úlohy podpo−
rujúce prácu
na rozsiahlej−
šom projekte.
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staňte sa členom KLUBU! Viac na www. pictus.skorbis

Práca s externými
zdrojmi.

Ilustrácie tvorivo pracujú
s významom slova, jeho inováciou,
metaforou a nadsádzkou.
Obohacujú dielo o iný druh textu.

Úlohy na prácu
s textom na viacerých
úrovniach: repro−
dukcia, vysvetlenie,
analýza, zdôvodnenie,
porovnávanie, ale aj
tvorba a hodnotenie,
navrhnutie riešenia
a posudzovanie.

Úlohy na poro−
zumenie textu.

Úlohy kombinu−
júce jazykové
prostriedky a ko−
munikaènú prax.

Úlohy kladúce
dôraz
na argumentáciu.

Úlohy zoh¾adòujúce
psychomotorickú
a afektívnu doménu.

Zošit pre študenta – uká�kové strany

jazyk pre stredné školy1 4až

Korigovanie nevhodných
podôb slohových útvarov.

PRIPRAVUJEME

PRIPRAVUJEME

Zošit pre uèite¾a – uká�kové strany

Vyznaèenie h¾adaných
javov priamo v texte.

Otestujte sa
po ka�dom tematickom
celku pripravuje �iaka
na externú maturitu
(otvorené i uzavreté
úlohy, práca s rôznymi
druhmi textov).

Správne a mo�né výsledky
úloh, námety na riešenia
a metodické poznámky
pre Zošit pre študenta –
všetko na jednom mieste,
všetko na zlepšenie
efektívnej prípravy
uèite¾a na hodinu.


