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Vážená paní ředitelko/pane řediteli, 
 

oslovujeme Vás nabídkou zapůjčení ZDARMA specializovaných CD-ROMů, které jsou připraveny 
pro potřeby Vaší školy v oblasti výuky. 
 
 Programy Vám zapůjčíme na požadovanou dobu, aby jste se sami mohli přesvědčit o vhodnosti 
jejich použití ve výuce. Hodiny se tak stanou zajímavějšími a pestřejšími. Programy umožní  rozšíření 
obsahové stránky při dodržení požadované metodiky výuky. 
 
 Na pořízení CD-ROMů formou koupě je možné využít prostředky z dotace MŠMT v oblasti P/II – 
informační gramotnosti. Takovéto využití prostředků doporučuje samotné MŠMT a upřednostňuje tento 
postup před navrácením finančních prostředků. Více informací Vám rádi poskytneme na internetové adrese 
www.holubec.cz, e-mailem petr@holubec.cz, telefonicky na čísle 777 831 580.  
 
 O našich produktech: 
 
  Anorganická chemie – CD-ROM 
  Evropská unie – CD-ROM 
  Pracovní listy do zeměpisu – CD-ROM 
  Zeměpis Česká republika, Evropa, Svět – CD-ROM 
 
 se dozvíte více na přiložených informačních letácích nebo na našem webu. 
 
 Produkty jsou evaluovány (doporučeny) MŠMT, připraveny odborníky na danou oblast ve 
spolupráci s Vámi, učiteli, pro potřeby výuky. V současné době je již využívá cca. 1500 škol. 
 

CD-ROM si ZDARMA zapůjčíte  vyplněním a zasláním zápůjčního lístku, který je součástí tohoto 
dopisu. Dále pak také na Internetu http://www.holubec.cz, e-mailem: obchod@holubec.cz nebo 
telefonicky na 777 831 580.  

 
V případě, že Vám produkty z jakéhokoliv důvodu nebudou vyhovovat, stačí je zaslat zpět na naši 

adresu. 
 
Programy je také možno fakturovat jak v tomto tak v příštím roce, nebo částky rozložit do více 

období dle Vaší potřeby a finančních možností. 
 
Tato nabídka není časově omezená (do odvoláni) a je možné ji využít i v budoucnu. 
 
 Těším se, že i Vy brzy využijete ve výuce našich titulů. 
 
   S pozdravem 
 
    Petr Zlámalík 
    obchodní manažer 
 
    e-mail: petr@holubec.cz 
    tel.: 777 831 580 



 

Anorganická chemie 
Titul respektuje potřeby základních a středních škol v oblasti výuky anorganické chemie. 
Přehledné členění, možnosti nastavení stupnice zkoušení, výběr problematiky ke zkoušení a 
několik stupňů obtížnosti jej předurčují jako ideální řešení pro všechny základní a střední školy, 
kde je chemie vyučována. Základní volby – Značky prvků, Názvy sloučenin, Rovnice, 
Spojovačky, Vyrovnávání rovnic, Poznávání vědců jsou dále členěny do podsekcí. Tisk 
výsledků, zpětná vazba zkoušení a možnost připravit vlastní strukturu testu je u tohoto 
produktu samozřejmostí. 

          
DEMO NA WEBU HTTP://CHEMIE.HOLUBEC.CZ 

 
Struktura kapitol programu – probíraná látka: 
Značky prvků (p-prvky, d-prvky,p-prvky,f-prvky) 
Názvy sloučenin (halogenidy, sulfidy, oxidy, kyanidy, hydroxidy, soli, kyseliny, hydrogensoli) 
Rovnice (příprava plynů, reakce halogenů, vznik oxidů, reakce kovů, vznik solí, reakce kyselin, 
reakce oxidů, reakce hydroxidů) 
Spojovačky (starší chemická názvosloví, horniny a suroviny, druhy látek, chemické a fyzikální 
děje) 
Vyrovnávání rovnic 
Poznávání vědců 
 

Zeměpis Česká republika, Evropa, Svět 
Trojice programů kompletně pokrývá učivo základních a středních škol. Od konkurenčních programů, se 
liší uceleností, možností volby obtížnosti a řadou dalších testů, otázek a úkolů (poznávání států podle 
vlajek a tvaru území, zeměpisné testy, spojovačky, úkoly pro práci s atlasem, křížovky, otázky z průmyslu 
....).  
  Nosnou částí programu jsou mapy a práce s nimi. Na mapě každého světadílu je možno si procvičit 
polohopis jednotlivých států a měst, členitost povrchu a členitost pobřeží. Svou mapu má také každý 
evropský stát. Na nich si opět lze procvičit polohopis měst, pohoří, řek, ale také názvy různých 
evropských regionů a míst s historickým významem. Na mapách České republiky je možno procvičovat 
města, řeky, hraniční přechody, geomorfologické celky. Území ČR je v programu rozděleno na regiony 
podle současného krajského uspořádání a každému kraji je věnován samostatný prostor. 
  Kromě map program obsahuje řadu zeměpisných testů, křížovek a úkolů - např.spojování států s 
měnami, úředními jazyky, převažujícím náboženským vyznáním, ... V oddílu věnovaném České republice 
lze najít i část věnovanou průmyslu a hospodářství. 
 Obtížnost otázek je odstupňována do tří úrovní: základní škola, střední škola, pro nadšence. Úroveň 
pro nadšence se setkává s ohlasem především v řadách středoškoláků připravujících se na studium geografie 
na VŠ.  
  Program vyznává systém okamžité zpětné vazby. V případě špatné odpovědi se žák ihned dozví 
správnou odpověď. Po ukončení zkoušení se objeví okno s rekapitulací chybných odpovědí. Učitel tedy 
může dodatečně posoudit jejich závažnost a v případě, že program využívá ke zkoušení svých žáků, upravit 
hodnocení.  Uživatel programu má také možnost nastavit známkovací stupnici a nadefinovat svou vlastní 
úroveň obtížnosti. Program je průběžně aktualizován, aktualizace jsou dostupné na webu 
http://zemepis.holubec.cz 
 
  Program využívá přes 1000 škol v ČR !!!  
 
     PLNÁ VERZE ČÁSTI SVĚT: HTTP://ZEMEPIS.HOLUBEC.CZ 
 
 
 



Evropská unie CD-ROM 
Výukový CD-ROM Evropská unie je jediným produktem na českém trhu výukových programů, který Vám 
jednoduše umožní vyučovat tuto problematiku ve škole. 
Program je rozdělen na encyklopedickou a testovací část. Encyklopedická část obsahuje témata: Informace o 
rozšíření, Historie, Instituce, Politika, Členské státy, Hospodářství, Právo, Mýty a fakta. V testovací části si 
žáci vyzkouší nabyté znalosti a to pomocí křížovek, spojovaček a řady testů. Je možno procvičovat jak 
základní znalosti, jež jsou předpokládány od každého vzdělaného žáka, tak i znalosti velmi specifické. 
Testové otázky byly voleny s ohledem na potřeby školství a studentů tak, aby odpovídaly současným 
nárokům na informační rozsah studentů jak základních tak i středních škol. Důraz je kladen zejména na 
historii, současnost, všeobecný přehled, instituce a jejich funkce, přehled v zeměpisných pojmech, ale i 
základní právní rozdíly EU. Celý program je pak také hodnotným zdrojem informací i pro vysokoškolské 
studenty a širokou veřejnost.  

Program je svojí koncepcí předurčen stát se hlavním informačním zdrojem o Evropské unii a to zejména ve 
školství.  

Školní multilicence umožňuje program instalovat na všechny školní počítače i domácí počítače učitelů. 
Aktualizace programu jsou volně přístupné na http://eu.holubec.cz 

Hlavní výhody programu pro výuku  
Komplexní zdroj informací o EU – encyklopedie vč.  testování znalostí 
Optimalizována a připraveno přesně pro potřeby základních a středních škol 
Všechny informace o EU na jednom místě 
Školní multilicence umožňující neomezenou instalaci škole i učitelům  
Aktualizace obsahu a podpora z webu (http://eu.holubec.cz) 
Sleva při současném či předešlém zakoupení programu Zeměpis ČR, Evropa, Svět 
 

DEMO NA WEBU HTTP://EU.HOLUBEC.CZ 
 

Pracovní listy do zeměpisu 
Pracovní listy jsou určeny pro učitele jako pomůcka pro výuku v hodinách. Ke každému okruhu učiva 
existuje pracovní list, který obsahuje prázdná místa. Úkolem žáka je listy na základě učitelova výkladu, 
učebnice, atlasu,... vyplnit. Žák tak postupně získá svá vlastní skripta do zeměpisu. Výhodou však je, že je z 
části sám napsal. Z takové hodiny si pak odnese daleko víc než z klasické.  

CD obsahuje 130 různých pracovních listů, vytvořených učitelem zeměpisu, ve formátu BMP. Obslužný 
program umožňuje třídění, náhled a tisk listů.  

Protože každý učitel má své vlastní požadavky, umožňuje stisknutím tlačítka otevřít grafický editor a provést 
v pracovním listu změny.  

DEMO NA WEBU HTTP://LISTY.HOLUBEC.CZ 
 
 
 
 

 
zapůjčíte na Internetu http://www.holubec.cz , zasláním zápůjčního lístku, příp. telefonicky 777 831 580 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Zápůjční lístek CD-ROMů – zapůjčení je ZDARMA 
- lístek  zašlete na adresu Tomáš Holubec, Ústí 116, 755 01 Vsetín, ceny platí až v případě objednání !!! 
 
Škola:...................................................................................................................................................... 

Adresa, PSČ:……................................................................................................................................... 

IČO:................................................................... DIČ: ........................................................................... 

Tel.: ................................................................… E-mail: ...................................................................... 

Zodpovědná osoba: ................................................................................................................................ 

Zatržené programy si přejeme (zakroužkujte):          zapůjčit na dobu do dne (uveďte datum):  
 

 

ZAPŮJČIT          KOUPIT                  ………………………………… 
 

 

Zatrhněte programy k zapůjčení: multilicence 

□ Anorganická chemie       990 Kč 
 

□ Evropská unie CD-ROM     1990 Kč 
 

□ Pracovní listy do zeměpisu      990 Kč 
 

□ Zeměpis Česká republika, Evropa, Svět  1590 Kč 
 
 
zapůjčení je ZDARMA vč. poštovného a balného. 
 
 
Datum:      Razítko a podpis: 


