
                 SOFTWARE ALFÍČEK 
 

 
Alfíček je výukový software s pestrou sadou více než 
3.000 interaktivních úloh, cvičení a her pro mateřské 
školy. Díky Alfíčkovi si děti procvičí slovní zásobu a 
vědomostní znalosti prakticky ze všech oblastí učiva 
mateřské školy. Kromě české slovní zásoby si mohou 
procvičit i slovní zásobu v anglickém, německém, nebo 
ruském jazyce nebo si pohrát se zábavnými inter-
aktivními úlohami.  

 
Úplná verze obsahuje Interaktivní cvičení, Slovní zásobu českého jazyka, slovní zásobu 
anglického jazyka, slovní zásobu německého jazyka a slovní zásobu ruského jazyka. ̌ Jednotlivé 
části jsou dále uspořádány do tematických celků.  

 
K dispozici jsou otázky s vývěrem jedné správné odpovědi, výběr více odpovědí, přiřazení 
dvojic pojmů, zařazení slov do skupin, uspořádání pojmů nebo vět do správného pořadí, popis  
obrázku, dvojice, puzzle, hádej slovo. Doplň slova, křížovka. 

 

 



 

 

Odpověď na otázku nebo úkol je ihned vyhodnocena, na závěr úlohy se zobrazí její celkové 
hodnocení. V on-line verzi si můžete otevřít hodnocení práce z pohledu žáka, nebo hodnocení 
z pohledu učitele. Alfíčka je proto možné využít také při vzdálené výuce. 

 

 

Můžete získat neomezený roční přístup na stránku www.alficek.cz pro celou mateřskou školu 
i rodiče na prohlížení cvičení doma. Online přístup je okamžitý, bez potřeby instalace a je 
platný pro neomezený počet zařízení.  
 

Alfíček on-line jednoroční přístup na www.alficek.cz  - 2 900.- Kč 
 

Cvičení a hry z této stránky je možné také zakoupit na samostatném DVD, které nevyžaduje 
připojení k internetu, nebo na USB flash disku. 

 

DVD Alfíček  -  8.900 Kč 

Plná verze, více než 3.000 úloh + roční přístup na 
www.alficek.cz 

DVD Alfíček I.  -  3.200 Kč 

Interaktivní cvičení 

DVD Alfíček II.  -  3.200 Kč 

Slovní zásoba - český jazyk 

DVD Alfíček III.  -  3.200 Kč 

Slovní zásoba - anglický jazyk, ruský jazyk 

DVD Alfíček IV.  -  3.200 Kč 

Slovní zásoba - německý jazyk, ruský jazyk 

 

Další informace k softwaru Alfíček, ale také k navazujícímu softwaru Alf, získáte na adresa: 

https://programalf.com/alf/cz/dvd_alficek.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rádi vám sdělíme další informace, kontaktujte nás. 

Ing. Jindřich Bím, CSc., Roztoky u Jilemnice 235, 512 31 
info@bim.cz , tel.: 602 356 436, www.skolky.interaktivni.cz, www.interaktivni.cz 
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                 SOFTWARE ALF 
 

Alf je interaktivní program pro tvorbu testových úloh. Byl vyvinut 
pro potřeby učitelů a žáků. Díky svému jednoduchému rozhraní 
nabízí snadné vytváření testových úloh vhodných na procvičování 
učiva a samotnou tvorbu interaktivních testů formou šablon, do 
kterých jsou vkládány obrázky nebo texty. Pro vytváření 
testových úloh jsou k dispozici videonávody.  
Při vytváření testů můžete využít až 12 typů úloh podle zakou-
pené licence. 
 

 

 
Ceny časově neomezených multilicencí pro celou školu 

 

Typ úlohy Start Basic Gold 

Výběr jedné odpovědi * * * 

Pexeso  * * 

Seřazení  * * 

Přiřazení  * * 

Skupiny  * * 

Výběr více odpovědí   * 

Popis obrázku   * 

Dvojice   * 

Puzzle   * 

Hádej slovo   * 

Křížovka   * 

Doplň slova   * 

Přístup do data báze testů 1 rok  * * 

Cena 0 Kč 8 190 Kč 15 590 Kč 

 
Pokud máte počítače na škole propojené v síti, program Alf není nutné instalovat na 
žákovských počítačích. Využijte síťovou vlastnost programu Alf a nainstalujte ho jen na serveru 
a na žákovských počítačích už vložíte pouze odkaz na program. 
 
 
 



 

 
Navazující součástí programu Alf je databáze hotových testů a 
online testování. 
K tomu využijete rozhraní, ve kterém budete moci snadno a rychle 
přidělovat testy a dokumenty žákům a získat okamžitě zpětnou 
vazbu o jejich řešení. Učitel může přiřadit žákům již hotové testy z 
databáze nebo vložit své vlastní. Ovládání je jednoduché, takže 
práci v online testování zvládne opravdu každý.  
Učitel může využít hotové testy z databáze nebo vlastní vložené 
testy. 

 

Databáze testů obsahuje hotové 
materiály pro učitele je rozdělena 
do následujících kategorií: 

Český jazyk a literatura, Spole-
čenské předměty, Cizí jazyky, 
Výchovy, Matematika, Mateřská 
škola, Informatika, Edukační videa, 
Člověk a jeho svět, Oddechové, 
Přírodovědné předměty, Neza-
řazené. 

 

 

 

 

Testy jsou přehledně rozčleněny do stromové struktury, přičemž máte možnost zvolit si při 
vyhledávaní kritéria na typy úloh, které v testu potřebujete. 

Databáze je otevřený systém, do kterého průběžně přispívají autoři programu stejně tak i 
učitelé ze škol.  

Přístup do databáze testů + online testování žáků na 1 rok 
 

Počet žáků Cena 

1 – 50 žáků 1 990 Kč 

51 a více 3 250 Kč 

 

Další informace k softwaru Alf získáte na adresa: 

https://programalf.com/alf/cz/index.html 

 
 
 
 
 

Rádi vám sdělíme další informace, kontaktujte nás. 

Ing. Jindřich Bím, CSc., Roztoky u Jilemnice 235, 512 31 
info@bim.cz , tel.: 602 356 436, www.skolky.interaktivni.cz, www.interaktivni.cz 
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