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  SPOJENÍ ŽÁKŮ DO VIRTUÁLNÍ UČEBNY

  ORGANIZACE INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE ŽÁKŮ I SKUPIN

  SLEDOVÁNÍ VÝVOJE JEDNOTLIVÝCH ŽÁKŮ

  PŘEHLEDNÉ GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VŠECH ÚDAJŮ

  POZNÁMKY K JEDNOTLIVÝM KARTÁM

  PŘÍPRAVA DALŠÍCH DOPLŇKOVÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLŮ

JAK ODESLAT FORMULÁŘ?

  Zašlete poštou odtrhnutou stranu letáku na adresu Klett nakladatelství s.r.o., Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3
  Vyplňte, naskenujte a odešlete e-mailem na: bloggers@klett.cz
  Jděte na www.klett.cz/Bloggers a vyplňte formulář on-line

Vyplněním dotazníku se k ničemu nezavazuji, neuzavírám žádnou smlouvu a nic nebudu platit. Zároveň souhlasím se zpracováním osobních údajů společností  
Klett nakladatelství s.r.o. V souladu s §5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány 
výhradně pro účely zasílání informačních a obchodních sdělení. 

KLETT LMS
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FORMULÁŘ K NOVÉ VÝUKOVÉ SADĚ BL    GGERS

JMÉNO:

PŘÍJMENÍ:

E-MAIL:

NÁZEV ŠKOLY:

MÁM ZÁJEM O BL    GGERS (zaškrtněte, lze i více možností)

  PRÉMIOVÝ UČITELSKÝ BALÍČEK ZDARMA      PREZENTACI NA MOJÍ ŠKOLE ZDARMA

  ŠKOLENÍ K INTERAKTIVNÍMU VÝUKOVÉMU SYSTÉMU KLETT LMS ZDARMA     ODEBÍRAT NEWSLETTER

NOVÝ INTERAKTIVNÍ PORTÁL KLETT LMS
Učebnice i pracovní sešit BL    GGERS1  
doplněné o další testy a cvičení

URČETE SI  

MÍRU PRÁCE  

S INTERAKTIVNÍ 

PODPOROU  
SAMI!

TRADIČNÍ VÝUKA
s použitím tištěných  
učebnic a pracovních sešitů1.

VÝUKA S INTERAKTIVNÍ 
PODPOROU
s použitím tištěných učebnic  
a pracovních sešitů včetně  
interaktivní podpory  
pro interaktivní tabule  
ve třídách

2.

3. PLNĚ  
INTERAKTIVNÍ VÝUKA
s použitím tištěných učebnic a pracovních sešitů 
včetně plné interaktivní podpory vyučujících i žáků 
se správou Klett Learning Management System

NEJOČEKÁVANĚJŠÍ 
UČEBNICE  

ANGLIČTINY  
DO VAŠÍ VÝUKY!



VYŽÁDEJTE SI PRÉMIOVÝ UČITELSKÝ BALÍČEK!

MYŠLENKOVÉ 
MAPY 

MIMO JINÉ NAJDETE V UČEBNICÍCH

MINICHALLANGE

OBRÁZKOVÉ 
SLOVNÍKY

DIDAKTIZOVANÁ
VIDEA

MOTIVUJÍCÍ  
HRY

EXTENDED 
READING

A little boy liked to sit on a hill and watch the boats 
come and go in and out of the harbor. His name 
was Patrick.

He liked to run down to the pier. He liked to watch 
the fishermen bring in their boats loaded with fish.

Patrick lived on the shore of England facing the 
Irish Sea. He wore a toga and sandals, because he 
was a citizen of Rome. He lived there a very long 
time ago  —in the fifth century.

Patrick had to learn his prayers just as you and 
I. But, to tell the truth, young Patrick was more 
interested in playing than in learning. He liked to 
climb trees, pick apples, and play with his dog.

Patrick had a happy time until he turned sixteen. 
Then something happened that made him very sad.

From the top of the hill, he saw it all coming. Nial, 
the Celtic warrior, and his enemy boats were 
coming into the harbor.

Nial’s warriors attacked the town. They killed many 
people. They burned the homes. They stole horses, 
pigs and sheep. They captured Patrick, forced him 
into a boat, and sailed across the sea to Ireland. In 
Ireland, Patrick was sold as a slave.

The Story 
of 

Saint 
Patrick 

James A. Janda
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Did you know? 
Saint Patrick is 
the patron saint 
of Ireland. Saint 
Patrick’s Day is a very 
important celebration, 
held on 17th March.  
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Více info na zadní straně letáku nebo na www.klett.cz/bloggers.

Učebnice
a pracovní sešit

(oba 2 díly)

Metodická příručka  
pro 1. lekci

Pomůcka  
pro tvorbu ŠVP

MP3 / DVD  
– poslechy a videa

CLIL  
pracovní listy

Doplňkové  
pracovní listy

Testy  
k prvnímu dílu

Unikátní kód pro  
vstup do interaktivního 
prostředí mCourser.cz

a další...

Vážení učitelé anglického jazyka,  

nová sada BL    GGERS je unikátní projekt výukových 

materiálů pro ZŠ, který vznikl v jednom z největších 

nakladatelských domů v Evropě. Nyní máte možnost 

prozkoumat českou verzi této sady. Ta plně odpovídá 

požadavkům RVP pro výuku angličtiny jako prvního 

jazyka, ale především zohledňuje praktickou stránku 

výuky na našich školách. Ať už pozvolnější progresí, 

dostatečným počtem procvičovacích aktivit, mixem 

autentických a didaktizovaných videí, širokou nabídkou 

poslechových aktivit i novými prvky, jakými jsou 

myšlenkové mapy, obrázkové slovníky, minichallenge  

či zábavné a hravé projekty.

BL    GGERS jsou určeny pro všechny učitele angličtiny, 

kteří chtějí výuku se spoustou aktivit pro silnější i slabší 

žáky. Speciálně uzpůsobená vnitřní diferenciace 

podporuje žáky s SPU, ale zároveň motivuje ty rychlejší 

náročnějšími úlohami.

Plná interaktivní podpora bude každou 

hodinu motivovat vaše žáky k lepším výkonům.  

Náš portál obsahuje nejen kompletní tištěné materiály,  

ale především připojuje doplňková cvičení,  

další videa, testy, desetiminutovky, hry, projekty atd.

Při tvorbě učebnic jsme využili dlouholetých zkušeností 

vás - praktických učitelů. 200 z vás hodnotilo nebo 

momentálně hodnotí první díl učební sady. Odezva 

od vás je naprosto skvělá.

Vyžádejte si proto vzorový výtisk učebnice  

a dvoudílného pracovního sešitu BL    GGERS1 

zdarma již nyní. Prozkoumejte naše převratné řešení 

interaktivní podpory díky půlročnímu přístupu zdarma. 

Vyplňte formulář online nebo na druhé straně tohoto 

prospektu.

Těšíme se na setkání s vámi na vaší škole!

Mgr. Jana Leštinová

odborná redaktorka  

a garantka sady Bloggers

NEJMÉNĚ 10 VÝHOD

   TIŠTĚNÁ I PLNĚ 
INTERAKTIVNÍ  
VERZE PRO ŽÁKY I UČITELE

   SNADNÁ ORIENTACE  
V UČEBNICI I PRACOVNÍM  
SEŠITĚ

   VELKÉ MNOŽSTVÍ 
CVIČENÍ  
NA KAŽDÉ STRANĚ

  POZVOLNÁ PROGRESE

   CVIČENÍ PRO SILNĚJŠÍ  
I SLABŠÍ ŽÁKY – VHODNÉ  
I PRO ŽÁKY S PORUCHOU UČENÍ

   NEJNIŽŠÍ CENY  
NA ČESKÉM TRHU

   MEZINÁRODNÍ KONCEPT  
PŘEJATÝ DO ČESKÉHO  
PROSTŘEDÍ

   DIDAKTICKÁ VIDEA  
S HLAVNÍMI HRDINY

   MINIMÁLNÍ PŘÍPRAVA  
NA KAŽDOU HODINU

   DVOUDÍLNÝ PRACOVNÍ 
SEŠIT PRO SNÍŽENÍ VÁHY
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VZOROVÝ VÝTISK 

ZDARMA!


