MAGNETOFONOVÉ KAZETY PRO DOMÁCÍ UČENÍ
VÁŽENÍ RODIČE

nabízíme Vám originální, dobře vyzkoušenou a velmi účinnou pomůcku, vytvořenou na pomoc Vašim
dětem. Magnetofonové kazety s vynikajícími výsledky používám ve škole i k domácí přípravě svých
žáků a doporučuji dětem nadaným i hůře prospívajícím. Dobrý žák navykne samostatné práci a získá
přehledné znalosti a rychlost jako spolehlivý základ pro přechod na vyšší typ školy. Slabší dítě může
zpočátku magnetofon zastavovat a rychlost nacvičuje postupně. Častým opakováním krátkého úseku
docílí bezpečného zvládnutí obtížné látky a při pravidelné domácí přípravě snadno udrží krok s
tempem třídy (může se učit trochu napřed, aby úspěchem ve škole posílilo své sebevědomí, získalo
jistotu a povzbudilo tím svoji chuť k učení). Kazety dobře poslouží dětem trpícím lehkou mozkovou
dysfunkcí, dyslexií, dysortografií, dyskalkulií, apod. Dítě látku vnímá hlavně sluchem, nemusí číst,
může při učení přecházet, dávkovat si práci do prvních příznaků únavy, vracet se k těžkým úsekům
učiva. Ke kvalitní výuce stačí jednoduchý kazetový přehrávač. Dětem se specifickými poruchami učení
naše kazety doporučuje také významný odborník prof. PhDr. Zdeněk Matějček CSc. Všichni ocení
kazety v nemoci, po prázdninách, před zkoušením a prověrkami. Zde zvláště doporučuji kazety s
diktáty od 2. do 9. ročníku ZŠ.

ZÁSADY ÚSPĚŠNÉ PRÁCE

• Po několik dní pracujte s kazetou společně s dítětem, dokud se nenaučí dobře ovládat magnetofon
podle svých potřeb. • Dohlédněte na pravidelnou práci s kazetou (denně nebo ob den) •
Nenechávejte dítě pracovat s kazetou za trest!!! • Každý pokrok pochvalte! • K další části postupujte
až po zvládnutí předchozího učiva. • Snahu výrazně oceňujte (pochvalou, malým dárkem). • Ať dítě
s kazetou nahlas spolupracuje - odpovídá, hádá, počítá. • Kazety s diktáty jsou určeny také k
postupnému nácviku rychlosti psaní. • Umožněte dítěti s někým si zasoutěžit, získá novou chuť do
práce. • Přerušte práci, když je dítě unavené a pokračujte po aktivní přestávce (zacvičí si, pomůže s
domácí prací apod.) • Když dítě začne zapomínat, sáhněte znovu po odložené kazetě.
UČITELŮM

První nahrávku vytvořil rodič pro domácí přípravu dítěte. Tomuto cíli jsou všechny kazety podřízeny v
první řadě - mají sloužit k individuální práci žáků doma. Jsou však velmi účinné i ve škole. Po
stručném výkladu látky následuje zdůvodnění jednotlivých jevů od jednoduchých ke složitým. Nejvíc
času je věnováno procvičování. Na koncích kapitol najdete testy nebo diktát k ověření znalostí.
OBJEDNÁVKU POSÍLEJTE NA ADRESU:
BOŽENA MUSILOVÁ
DOBŘICHOVICE 629
252 29
WEB: www.dratenik.cz/kazety
E-MAIL: dratenik@volny.cz

PROSÍM ČITELNÉ JMÉNO A ADRESU:

______________________
______________________
______________________
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Balné neúčtujeme, poštovné dle tarifu České pošty

město

UVEĎTE
POČET KUSŮ

OBJEDNACÍ LÍSTEK PRO RODIČE, ŠKOLY A UČITELE

Počítáme do 20, Mgr. B. Musilová: Obsahuje všech 400 příkladů na sčítání a odčítání do
1. – 2. ročník
20, postup počítání přes 10, početní hádanky a řetězce příkladů.
JEDNODUCHÉ POUŽITÍ
(60 min.)
157,- Kč
Zpaměti do 100, Mgr. B. Musilová: Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítek,
2. – 3. ročník
řetězce a početní hádanky.
(70 min.)
157,- Kč
OSVĚDČENÝ TITUL

Násobilka pro každého, Mgr. B. Musilová: Veškeré násobení a dělení do 100, řady
3. – 4. ročník
násobků, slovní úlohy a vystřihovánka s 18 obtížnými příklady.
DOBŘE VYZKOUŠENÝ
(90 min.)
157,- Kč
TITUL

Vyjmenovaná slova, Mgr. B. Musilová: Naučí řady slov, vysvětlí málo známá slova,
3. – 4. ročník
zdůvodní psaní i-y, nacvičí rychlé rozlišování slov příbuzných.
NEJŽÁDANĚJŠÍ TITUL
(60 min.)
157,- Kč
Shoda přísudku s podmětem, Mgr. B. Musilová: Vysvětlí, proč se píše: DĚTI ŠLY,
4. a vyšší ročníky
LIDIČKY SE SEBĚHLI, SLYŠELY TO DÍVKY I CHLAPCI a dalších 150 vět +
DOPORUČUJI
(60 min.)
157,- Kč
diktát. Pravidla jsou na přebalu kazety.
I PRO II. STUPEŇ ZŠ

Diktáty pro 2. třídu, Mgr. B. Musilová: Opakování učiva 1. třídy, ů/ú, měkké a tvrdé
2. – 3. ročník
slabiky, párové souhlásky, nácvik rychlosti 15 až 30 písmen za minutu.
HUDBA: Pepa Nos
(60 min.)
157,- Kč
Texty diktátů jsou na přebalu.
Diktáty pro 3. třídu, Mgr. B. Musilová: Opakování učiva z 2. třídy, vyjmenovaná slova,
3. – 4. ročník
větná spojení, vlastní jména, bě, pě, vě, mě, nácvik rychlosti 25 až 45
HUDBA: Pepa Nos
písmen za minutu, texty na přebalu.
(70 min.)
157,- Kč
Diktáty pro 4. třídu, Mgr. B. Musilová: Opakování učiva ze 3. třídy, velká písmena,
4. – 5. ročník
vyjmenovaná slova, koncovky podstastných jmen, shoda přísudku s podHUDBA: Bevox
mětem, nácvik rychlosti 40 až 60 písmen za minutu, texty jsou vytištěny
na přebalu.
(60 min.)
157,- Kč
Diktáty pro

5. – 6. ročník
HUDBA: Chevaliere

5. třídu, Marie Kolichová: Opakování učiva ze 4.třídy, shoda přísudku
s podmětem, tvary přídavných jmen, předložky a předpony s/z, bje/bě,
vje/vě, mne/mě, interpunkce. Nácvik rychlosti 50 - 70 písmen za minutu,
texty na přebalu.
(77 min.)
157,- Kč

Diktáty pro 6. třídu, Marie Kolichová: Opakování učiva z 5. třídy, základní pravopisné
6. – 7. ročník
jevy, souhláskové skupiny mě/mně, z/s, y/i, v základu slov, v příponách a
HUDBA: Pepa Nos
v koncovkách jmen i sloves. Velká písmena, jednoduchá interpunkce.
Nácvik rychlosti 70 - 90 písmen za minutu, texty na přebalu.
(70 min.)
157,- Kč
Diktáty pro 7. třídu, 1. a 2. díl, Marie Kolichová: Opakování učiva ze 6.třídy,
7. – 8. ročník
Procvičování základního pravopisu, interpunkce (např. 5. pád,
HUDBA: Pepa Nos
několikanásobný větný člen, přívlastek volný aj.), pravidla psaní
dopisu. Rychlost psaní 80 - 100 písmen za minutu, texty na
přebalu.
(2x60 min.)
2x157,- Kč
Závěrečné diktáty I. a II. díl, Marie Kolichová: Diktáty obsahují všechny
8. – 9. ročník
pravopisné jevy ČJ na ZŠ, rychlost psaní 80 - 100 - 120 písmen za
HUDBA: Chevaliere
minutu, Správné texty i s jazykovými rozbory všech vět jsou
(2x66 min.)
2x157,- Kč
vytištěny na přebalu.
Cesta

I. díl

II. díl

I. díl

II. díl

ke zdraví - autogenní trénink, MUDr. Karel Vojáček. Cvičení vlastního JÁ
metodou prof. J.H. Schultze. Nahrávka nabízí nácvik účinné relaxační
metody - základního stupně a individuálních formulí. Nácvik vede osobně
Dr. Vojáček. Pomůcka se uplatní v práci lékařů, pedagogů, manažerů,
ředitelů. Podrobný doprovodný text přiložen,
(80 min.)
157,- Kč

DOPORUČUJEME PRO
DOSPĚLÉ

Rodiče potvrzují objednávku na dobírku:

Podpis rodičů:

