spl-prace@volny.cz

DĚJEPIS

uvaly@albra.cz

NICE

NOVÉ UýEB
Hlavní uþivo
• pĜehledné
• nepĜedimenzované
• diktakticky
propracované
Názorné obrázky
• poutavé
• funkþní a nápadité
PĜehledné mapy
• názorné
• kvalitnČ graﬁcky
zpracované
rozšiĜující
text
• poutavý
• pĜirozenČ rozvíjí
hlavní uþivo
ukázky
z literárních
pramenĤ,
dokumentĤ a dobových
literárních dČl
• nepostradatelné
doplĖky hlavního
uþiva

Tato Ĝada dČjepisných uþebnic našla svou inspiraci
v koncepci svých úspČšných pĜedchĤdcĤ, u jejichž
zrodu stáli Pavel Augusta, František Honzák, Dana
Picková a další a na které navázal autorský kolektiv
z Ĝad pedagogĤ (Jaroslav Jan Gloser, Roman Urbánek,
Alena PČkná). Nemalou mČrou pĜispČly ke tvorbČ
rukopisĤ postĜehy a námČty uþitelĤ, které vycházely
z praxe pĜi výuce dČjepisu. Pro každý roþník je urþen
jeden komplet sestávající z uþebnice, pracovního
sešitu a metodické pĜíruþky. Každý takový komplet
pĜedstavuje jedno z historických období (pravČk
a starovČk, stĜedovČk, novovČk, moderní dobu).
Celá edice odpovídá RVP ZV, kdy uþivo je pojímáno
jako prostĜedek k dosažení oþekávaných výstupĤ – tedy
klíþových kompetencí. Schváleno MŠMT.
Uþebnice obsahují nápaditý didaktický aparát.
SkvČle je doplĖují ediþní Ĝady PrĤvodcĤ všedním
životem a PrĤvodcĤ svČtem objevĤ a poznání
(informace na druhé stranČ).
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hledáme
souvislosti – mezioborové
vazby
• stČžejní historické
události a jejich
návaznost na ostatní
vzdČlávací obory
• inspirace pro
samostatnou práci
s pomocí
encyklopedií nebo
internetu
slovníþek
pojmĤ
• skvČlý pomocník,
v každé kapitole
vysvČtlení
probíraných pojmĤ
vždy hned po ruce
otázky
k opakování
• výstižnČ
formulované otázky
k provČĜení osvojené
uþební látky, ale
i k zamyšlení a diskuzi
v kolektivu
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PRŮVODCI
spl-prace@volny.cz

knihy plné inspirace
skvČlý partner uþebnic dČjepisu
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PRģVODCI VŠEDNÍM ŽIVOTEM
PRģVODCE SVÁTEýNÍM ýASEM
PRģVODCI SVċTEM OBJEVģ A POZNÁNÍ
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8-6061

PravČk a starovČk – uþebnice

149,-

8-6062

PravČk a starovČk – pracovní sešit

8-6063

PravČk a starovék – metodická pĜíruþka

199,-

8-6071

StĜedovČk – uþebnice

149,-

8-6072

StĜedovČk – pracovní sešit

8-6073

StĜedovČk – metodická pĜíruþka

199,-

8-2014

PrĤvodce všedním životem ve starovČku

199,-

8-2015

PrĤvodce všedním životem ve stĜedovČku

199,-

8-2016

PrĤvodce všedním životem v novovČku

199,-

8-2017

PrĤvodce všedním životem v moderní dobČ

199,-

8-2018

PrĤvodce svateþním þasem

199,-

8-2031

PrĤvodce svČtem objevĤ a poznání 1

199,-

8-2032

PrĤvodce svČtem objevĤ a poznání 2

199,-

79,-

79,-
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uvaly@albra.cz

