Průběžné testování FlexiLearn
rychlá zpětná vazba od vašich žáků
Vyzkoušejte revoluční nástroj FlexiTestautor,
ve kterém jednoduše sestavíte a vyhodnotíte
testy! Můžete si vytvářet vlastní úlohy nebo
využít již připravené otázky z FlexiÚloh.
Test tak budete mít hotový za pár minut!

• snadná tvorba vlastních úloh
• možnost vkládání multimédií
• sestavení testu z vlastních či již
připravených otázek z FlexiÚloh
• vytváření různých variant testu
• efektivní vyhledávání a ﬁltrování
• tvorba testů dle časové náročnosti,
obtížnosti, typů otázek apod.
• výstup v tiskové i elektronické podobě
• ukládání dat i výsledků
• tvorba statistik
• efektivní vyhodnocování testů

• rozsáhlá sada 10 000 profesionálně
připravených testových úloh
pro téměř všechny předměty
na 2. stupni ZŠ
• obsahují multimédia
• různé typy otázek –
výběr odpovědí, uspořádací,
přiřazovací, dichotomické
(odpověď ano/ne), otevřené
skupiny úloh

Buďte připraveni na uzlové testování!

www.ﬂexilearn.cz
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Výchova ke zdravému
životnímu stylu
pro základní školy a víceletá gymnázia
UČEBNICE

novinka

motivuje ke zdravému životnímu stylu, jako
předpokladu pro dlouhý a plnohodnotný život
umožňuje učiteli variabilnější využití, protože témata
nejsou rozdělena do ročníků
klade důraz na aktivitu, samostatnost a tvořivost žáků
posiluje u žáků motivaci k učení, rozvíjení dobrých vztahů
mezi nimi a navození důvěry mezi učitelem a žákem
využívá práci s textem, obrazem, schématy, přehledy
a myšlenkovými mapami
je rozdělena na hlavní text splňující osnovy učiva
a vedlejší text na liště posilující mezipředmětové
vztahy a vyhledávání souvislostí v učivu
obsahuje velké množství aktivizujících metod
(diskuzní, situační, metodu řešení problémů)
nabízí učiteli možnost výběru postupu dle vyspělosti žáků

6 tematických celků
Vztahy mezi lidmi
připravujeme

připravujeme

Změny v životě člověka
Zdravý způsob života
Rizika ohrožující zdraví
a význam prevence
Hodnota a podpora zdraví
Osobnostní a sociální rozvoj

Nakladatelství Fraus
Edvarda Beneše 72, 301 00 Plzeň
tel.: 377 225 615, fax: 337 224 594
e-mail: info@fraus.cz
www.fraus.cz
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BIOLOGIE

Vysvětlivky k příloze
Obr. 1. Plzák španělský (Arion lusitanicus). Dospělý jedinec (a) a detail hlavy (b).
Fig. 1. Spanish slug (Arion lusitanicus). Adult individual (a) and detail of its head (b).
Obr. 2. Písečník novozélandský (Potamopyrgus antipodarum). Živý jedinec (a) a ulita (b, c). Měřítko = 1 mm.
Fig. 2. New Zealand mud snail (Potamopyrgus antipodarum). Living individual (a) and its shell (b, c). Bar = 1 mm.
Obr. 3. Levohrotka ostrá (Physella acuta). Dva živí jedinci (a) a ulita (b, c). Měřítko = 1 mm.
Fig. 3. European physa (Physella acuta). Two living individuals (a) and its shell (b, c). Bar = 1 mm.
Obr. 4a, b. Korbikula asijská (Corbicula ﬂuminea). Lastury. Měřítko = 1 cm.
Fig. 4a, b. Asian clam (Corbicula ﬂuminea). Shells. Bar = 1 cm.
Obr. 5a, b. Škeblice asijská (Sinanodonta woodiana). Lastury. Měřítko = 1 cm.
Fig. 5a, b. Chinese pond mussel (Sinanodonta woodiana). Shells. Bar = 1 cm.
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