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Slavkovsko – regionální učebnice pro základní školy 

interaktivní učebnice 

Výsledkem činnosti kolektivu spolupracujících pedagogů 

s dlouhodobou praxí, zkušenostmi a dalších subjektů se znalostí našeho 

regionu Slavkovska je interaktivní učebnice, která si dává za cíl pokrýt 

chybějící oblast regionální tématiky ve výuce žáků na základních školách 

v SO ORP Slavkov u Brna.  Vydání je financováno z projektu Místní akční 

plán II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna.  

Učebnice byla vydána s cílem prohloubit u dětí zájem o oblast, ve 

které žijí. Není ale turistickým průvodcem, nenahrazuje encyklopedie nebo historické kroniky, případně 

učebnice do různých předmětů. Umožní nahlédnout do historie i přítomnosti oblasti, seznamuje se 

zajímavostmi a je doplněna úkoly různého charakteru.  

Regionální učebnice může být využita v různých předmětech, které se zabývají naší oblastí, a 

to na I. i II. stupni základních škol. Věříme, že bude přínosem i pro dospělé; vyučující, rodiče i ostatní 

zájemce.  

Elektronická učebnice vznikla ve spolupráci s firmou Code Creator, s.r.o., Brno, Nové sady.  

Přejeme všem, aby informace o Slavkovsku byly nejen poučením, ale především zábavou.  

      Jitka Schovancová 
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Co jsme do i-učebnice vložili? 

� Výukové texty vztahující se k oblasti, texty ke stažení,  

� fotografie a kreslené obrázky, videa, 

� otáčecí kartičky, rolovací kartičky s informacemi,  

� úkoly s interaktivitou, speciálními symboly a barevným označením (Víš, že…, Pro volnou 

chvíli, Zjistíš jinde, Domácí úkol, Hra, Úkol pro tebe),   

� odkazy do jiné části knihy, odkazy na webové stránky, 

� interaktivní cvičení a testy s vyhodnocením úspěšnosti, 

� zdroje materiálů a další přílohy.   

 

Symboly používané v učebnici pro úkoly s interaktivitou 

Víš, že…   

Aktivita obsahuje zajímavé informace z regionu, okolí 

Slavkovska, případně z dané oblasti všeobecně. 

Zjistíš jinde 

Aktivita nabízí úkoly, ke kterým musí žáci využívat 

různé zdroje (internet, literaturu, součinnost rodiny, 

veřejnosti).   

Pro volnou chvíli 

Aktivita zahrnuje různorodé činnosti, například 

materiály ke čtení, ale také náměty pro rodinný výlet 

s webovými informacemi.   

Hra  

Tato aktivita obsahuje pexesa na různá témata (flora, 

mučící nástroje).  

Domácí úkol  

Úkoly obsahují různě zaměřená zadání.  
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Úkol pro tebe  

Aktivita zahrnuje interaktivní cvičení různého typu, vždy s vyhodnocením a zobrazením 

správných odpovědí.  

Ukázky typů: 

� přiřazování pojmů z nabídky k obrázkům, fotografiím, možné i dle doplňkového textu (např. 

Voda kolem nás – Pojmenuj formu vody, Rybníky Slavkovska) 

� řazení pojmů dle předem daného klíče (např. Voda kolem nás – Kudy teče Litava, jiný typ – 

Fauna obratlovci – Správně poskládej jména ryb) 

� třídění přetažením pojmů do správné skupiny (např. Voda kolem nás – Druhý ptáků na 

mokřadu 13 jezer) 

� práce s obrázky jako výukovým materiálem (např. Fauna, bezobratlí živočichové – Seznam se 

s dalšími motýly Slavkovska) 

� práce s videem (např. Chráníme přírodu – Poznej zvuky zvířat…) 

� ano × ne – cvičení s výběrem pravdivosti tvrzení (např. Chráníme přírodu – Tvrzení 

o chráněných oblastech Slavkovska) 

� otočné kartičky (např. Život ve středověku – Víš, co dělali tito řemeslníci?) 

� přetahování slov na správné místo textu (např. Doba pohrom – Doplň do textu o povinnostech 

správná slova) 

� klasický test s výběrem odpovědí (např. Rod Kouniců – Označ správné odpovědi) 

� vpisování slov do mezer v textu (např. I. světová válka – Školy Slavkovska a I. světová válka, 

jiný typ – Drahota za války) 

� výběr z možností (např. Mezi válkami – Kolik co stálo, Fauna obratlovci – Živočichové 

Slavkovska v číslech)  

 

I-učebnice s názvem Slavkovsko – regionální učebnice pro 

základní školy využívá čtečku Publi od firmy Code Creator, 

s.r.o. Uživatel si ji může stáhnout do svého počítače, mobilu, 

tabletu, které fungují na některé ze tří platforem (Microsoft, 

Google Play i App Store).  

 

 

 


