
Nová prvouka Objevujeme a poznáváme s Oskarem tvoří spolu  
se Čteme a píšeme s Agátou a Matýskovou matematikou  
ucelený soubor vzdělávacích materiálů AMOS.

V 1. ročníku můžete vyučovat čtení, psaní,  
počítání a prvouku jedním výukovým stylem  
s didakticky i graficky provázaným  
souborem učebních materiálů!

Více informací o Matýskově matematice na druhé straně letáku.
otočte…

Více informací naleznete na: nns.cz/amos

Co inovativně přinášejí vzdělávací materiály AMOS každému žákovi?
•  větší samostatnost a posílení vnitřní motivace, např. 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

AkČní nabídka 1. ročník Akce platí do 30. 9. 2021.

Když zakoupíte pro celou třídu tituly Živá abeceda, Slabikář (1.–3. díl), Uvolňovací cviky a psaní číslic, Písanka (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 pro každého žáka (celkem v hodnotě 437 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

ZDARMA pro učitele (celkem v hodnotě 5 055 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

Akce je poskytována pouze školám při nákupu na nns.cz nebo u partnerů akcí. 
Seznam partnerů akcí naleznete na nns.cz/akce. 

Čteme a píšeme s Agátou,
počítáme s Matýskem,
objevujeme s Oskarem,
od září učíme s AMOSem.

#odzariucimsamosem



Skvělá pomůcka do školy i pro domácí přípravu. 
MIUč+ obsahuje interaktivní verzi tištěných učebnic 
i pracovních sešitů a multimédia:

   

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

Matýskova MateMatika
pro 1.–5. ročník ZŠ

Multimediální interaktivní učebnice 

Představujeme vám ucelenou řadu učebnic 
a pracovních sešitů pro výuku matematiky 
na 1. stupni základních škol.

5 principů Matýskovy matematiky:
1.	 	předkládá	učivo	po	přiměřených	návazných	
didaktických	krocích

2.	 	propojuje	učivo	do	souvislostí	s	běžným	životem

3.	 	využívá	širokou	nabídku	forem	a	metod	práce

4.	 aplikuje	čtení	s	porozuměním
5.	 	podporuje	rozvoj	vzdělávacího	sebevědomí

Využijte výuková videa dostupná ZDARMA
Na www.matyskova-matematika.cz najdete výuková videa 
ke všem stranám učebnic Matýskova matematika. 

Tato videa mohou pomoci žákům:
• při domácí přípravě
• při opakování probraného učiva
• v době nemoci
• v domácím vzdělávání
• v inkluzivním vzdělávání

Více než 5 000 videí je na těchto stránkách přehledně roztříděno podle jednotlivých učebnic 
a podle jejich stran. Ke každé stránce v učebnici je připravena videoprezentace s komentářem 
spoluautora učebnic Matýskova matematika. Videa jsou obsahem a formou obdobná tomu, co 
žáci mohou slyšet ve škole od svých vyučujících.

I BEZ INSTALACE!
WWW.uCebnICE-oNLInE.cZ Váš dodavatel titulů společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.:

nOVÁ ŠkOLA, s.r.o.  
Bratislavská 23d, 602 00 Brno  
tel.: 545 222 286 
e-mail: nns@nns.cz  
www.nns.cz 


