
Na základě 20 let zkušeností s výukou angličtiny
nabízíme své know-how inovativním školám,

které dbají na uplatnitelnost svých žáků při
dalším studiu i v životě.

 
Představujeme unikátní edukativní pomůcky,

které dětem, žákům a studentům pomáhají
používat cizí jazyk aktivně, přirozeně a s radostí.

NABÍ Z Í ME  VÝHODNĚJ Š Í  CENY  A  ZAŠKOLENÍ  ZDARMA

Pro více informací navštivte www.aspintoa.com nebo zavolejte 

na 728 926 399, ráda se Vám budu věnovat!

Šárka Králíčková, majitelka a jednatelka

ASPINTOA s.r.o.



Společně rozmluvíme Česko

Sada Speak Up Cards a Wordeso 
Propojte zábavu a znalosti
1. - 9. třída | A0 - A2 | slovní zásoba a tvorba otázek

roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině
rozmluvte děti pomocí 540 otevřených otázek a
odpovědí
každá oboustranná karta obsahuje tři otázky a tři odpovědi
vzniká tak konverzace 6 otázek a 6 odpovědí, a 6 her
jeden box vystačí na 1 rok a navazuje na Cambridge YLE

Sada netradičního pexesa a speak up konverzace v otázkách v
kompletní řadě od nejmenších děti po žáky 9.tříd. Inspirujte
vaše učitele skvělou metodikou, která děti a žáky zabaví,
zatímco je učí nová slovíčka, rozvíjí komunikaci a trénují
komunikaci. Vhodné pro třídy, družiny i zájmové kroužky.
Sada vystačí na 1 rok.

Speak Up Cards 
Trénujte angličtinu v otázkách

roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině
rozmluvte děti pomocí 180 otevřených otázek a odpovědí
obsahuje 11 témat: počítání, barvy, zvířata, části těla, 
 Vánoce, oblečení, rodina, pocity, jídlo, Velikonoce a
doprava
6 her a jeden box vystačí na 1 rok

www.aspintoa.com

1. - 3. třída | A0 | rozvoj slovní zásoby a komunikace

Speak Up Cards 
Jeden box na jeden rok

roční vzdělávací karty pro rozvoj komunikace v angličtině
rozmluvte děti pomocí 360 otevřených otázek a odpovědí
každá oboustranná karta obsahuje dvě otázky a dvě
odpovědi
vzniká tak konverzace 4 otázek a 4 odpovědí, a 6 her
jeden box vystačí na 1 rok a navazuje na Cambridge YLE

4. - 6. třída | A1 | konverzace na celý rok

Speak Up Cards 
Návaznost na Cambridge zkoušky 
7. - 9. třída | úroveň A2 | maximální aktivizace mluvení



Sada Speak Up Cards 
SUPERHEROES 1 2 3

Sada obsahuje 3x90 oboustranných karet zaměřených na rozvoj
slovní zásoby s celkem 540 otázkami i nápovědou a 6 stolních
her, které usnadní práci vyučujícím a zefektivní výuku
malých dětí. Děti pomocí otázek konverzují se spolužáky a
pokládají jim otázky. Ten odpoví a opět druhou otázku položí.
Sada pro danou úroveň vystačí na 3 roky.

www.aspintoa.com
Společně rozmluvíme Česko

1. - 3. třída | A0 | rozvoj slovní zásoby a komunikace

SPINTO® MEGA BOX  Speak Up
LEVEL 1 - 9
1. - 9. třída | A0 - A2 | 3 240 otázek a odpovědí

Sada Speak Up Cards 
ROCKSTARS 1 2 3
4. - 6. třída | A1 | zábavné učení nových slovíček

Sada Speak Up Cards 
REBELS 1 2 3 

Sada karet pro starší děti, se zaměřením na rozvoj
komunikačních dovedností a praktické použití angličtiny. 
 Učitelům pomůže zaujmout žáky novou aktivitou s pečlivě
vybranými tématy, díky kterým se rozmluví. Sada obsahuje 3x90
karet s 1 620 otázkami i nápovědou. Každá úroveň je určená
pro jednu třídu. Sada  pro danou úroveň vystačí na 3 roky. 

7. - 9. třída | úroveň A2 | aktivizace mluvení

SPINTO® MEGA BOX je ucelený systém, díky kterému žáci
budou sebevědomě mluvit anglicky. Budou umět pokládat
otázky a naučí se myslet a mluvit v angličtině. Ucelený
systém navazuje na Cambridge YLE zkoušky a pomůže učitelům
s lehkostí připravit děti nejen na mluvenou část. Učitel i dítě má
jasný přehled o tom, co za jeden rok zvládne, ale hlavně aktivně
mluví. SPINTO® MEGA BOX vystačí na 9 let.

Sada obsahuje 3x90 oboustranných karet zaměřených na rozvoj
slovní zásoby s celkem 1 080 otázkami i nápovědou a 6 stolních
her, které rozmluví vaše třídy. Konverzace už jsou delší, na
každé kartě jsou 4 různé otázky, které motivují ke konverzaci v
cizím jazyce. Vhodné pro třídy, družiny i zájmové kroužky. Sada
pro danou úroveň vystačí na 3 roky.



Wordeso 
Víc než jen tradiční anglické pexeso

roční vzdělávací pexeso pro rozvoj komunikace v angličtině
netradičně spojuje slova, počítání a množné číslo
slovní zásoba tvoří předstupeň pro SPEAK UP CARDS 1
obsahuje 11 témat: počítání, barvy, zvířata, části těla, 

      Vánoce, oblečení, rodina, pocity, jídlo, Velikonoce a
      doprava

www.aspintoa.com
Společně rozmluvíme Česko

1. - 3. třída | A0 | rozvoj slovní zásoby a komunikace

Sada Wordeso a Speak Up Cards
Otočte informace do akce
1. - 9. třída | A0 - A2 | slovní zásoba a tvorba vět

Wordeso  
Připraveno pro větší kolektivy

roční vzdělávací pexeso pro rozvoj komunikace v angličtině
netradičně spojuje obrázek a slovo s použitím ve větě
obsahuje 50 karet s obrázky a 50 slov s užitím slova ve
větě
dají se použít k samostudiu a různým hrám
slovní zásoba tvoří předstupeň pro SPEAK UP CARDS 4 

4. - 6. třída | A1 | zábavné učení nových slovíček

Wordeso 
Samostatnost při studiu

roční vzdělávací pexeso pro rozvoj komunikace v angličtině
netradičně spojuje obrázek a slovo s použitím ve větě
obsahuje 50 karet s obrázky a 50 slov s užitím slova ve větě
dají se použít k samostudiu a různým hrám
slovní zásoba tvoří předstupeň pro SPEAK UP CARDS 7 

7. - 9. třída | úroveň A2 | aktivizace mluvení

Sada netradičního pexesa v kompletní řadě od nejmenších
děti po žáky 9.tříd. Inspiruje učitele skvělou hrou, která
děti a žáky zabaví, zatímco je učí nová slovíčka, rozvíjí
komunikaci a opakují naučenou látku. Vhodné pro třídy,
družiny i zájmové kroužky. Sada obsahuje 9 x 50 párů pexesa
a 90 karet se 180 otázkami a pro každou úroveň je na 1 rok.



Sada Wordeso 
SUPERHEROES 1 2 3 

Sada obsahuje 300 karet zaměřených na rozvoj slovní zásoby a
neomezené množství her, které usnadní práci vyučujícím a
zefektivní výuku malých dětí. Netradiční anglické pexeso pro
rozvoj komunikace, které učí děti další nová slovíčka a motivuje
je ke konverzaci v cizím jazyce. Sada pro danou úroveň vystačí
na 3 roky.

www.aspintoa.com
Společně rozmluvíme Česko

1. - 3. třída | A0 | rozvoj slovní zásoby a komunikace

SPINTO® MEGA BOX  Wordeso
LEVEL 1 - 9
1. - 9. třída | A0 - A2 | 900 karet

Sada Wordeso 
ROCKSTARS 1 2 3 

Sada složená ze 3 úrovní netradičního anglického pexesa
umožňuje vašim učitelům učit nová slovíčka prostřednictvím hry
a zároveň flexibilně trénovat právě probranou gramatiku
nebo jinou součást běžných osnov. Vyzkoušejte školu hrou,
vaši žáci dosáhnou ještě lepších výsledků v praktickém použití
cizího jazyka. Sada pro danou úroveň vystačí na 3 roky.

4. - 6. třída | A1 | zábavné učení nových slovíček

Sada Wordeso 
REBELS 1 2 3 

Sada karet pro dorůstající děti se zaměřením na rozvoj
komunikačních dovedností a praktické použití angličtiny. 
 Učitelům pomůže zaujmout žáky novou aktivitou s pečlivě
vybranými tématy, díky kterým budou používat slova ve větách.
Sada obsahuje 3 x 100 karet, každá úroveň je určená pro jednu
třídu. Sada pro danou úroveň vystačí na 3 roky. 

7. - 9. třída | úroveň A2 | aktivizace mluvení

SPINTO® MEGA BOX obsahu 9 úrovní slovní zásoby a her, kde
se děti hravou formou naučí základy struktury vět, množného
číla, slovosledu a používání slov v různýc časech. Zautomatizují
a trénují hravou formou. Karty také mohou použít při
samostudiu. Učitelům pomohou zefektivnit výuku a přinést
do ní radost. Vhodné na tábory, do tříd, do družin nebo
zájmových kroužků. SPINTO® MEGA BOX vystačí na 9 let.



Sada Grammax a Wordeso a Speak Up 
Sebevědomá angličtina

Mix karet s otázkami, slovní zásoby v pexesu a gramatiky na
maximum. Takto jste plně vybaveni na jeden ročník. Děti i
učitelé mají přehled o tom, co se v daném ročníku děje.
Zároveň mohou jít na Cambridge zkoušky, pokud chtějí.
Sada obsahuje 100 karet ve wordesu, 90 karet a 360 otázek ve
Speak Up Cards a 50 karet v gramatice.  Sada je na 1 rok.

Grammax
Gramatika na maximum

Jeden box obsahuje 50 oboustranných karet a automatizuje
dětem gramatické jevy hravou formou. Každý box je
zaměřen na jeden gramatický jev, což usnadňuje učitelům i
dětem práci s procvičováním a fixací. Zároveň je zábavnou
formou přidána i nepravdivá věta, takže jsou studenti neustále
ve střehu, což je baví. Box pro danou úroveň vystačí na 1 rok.

Společně rozmluvíme Česko

Grammax

Efektivní trénink dovedností

Jeden box obsahuje gramatické jevy vždy pro danou úroveň a
pomáhá tak studentům i učitelům s tréninkem cizího jazyka a
gramatického jevu. Karty se mohou použít i k samostudiu,
procvičovat písemnou část nebo odpovídat ve dvojicích.
Maximalizují  praktické použití aktivního jazyka. Box pro každou
úroveň vystačí na 1 rok.

Grammax

Automatizace časů hravou formou

Jeden box obsahuje 50 oboustranných karet s jinými obrázky,
otázkami, odpovědí a nápovědou, kde pouze jedna odpověď  je
správná. Pomáhají tam fixovat gramatiku a automatizovat
rychlé reakce s použitím správného jevu. Použít se dají jak
aktivně, tak pasivně, ve dvojicích nebo při samostudiu.  Box pro
každou úroveň vystačí na 1 rok. 

1. - 9. třída | A0 - A2 | slovní zásoba a tvorba vět

www.aspintoa.com

1. - 3. třída | A0 | rozvoj slovní zásoby a komunikace

4. - 6. třída | A1 | zábavné učení nových slovíček

7. - 9. třída | úroveň A2 | aktivizace mluvení



Sada Grammax 
SUPERHERO 1 2 3

Tři boxy obsahují 300 stran zaměřených na rozvoj slovní zásoby
a vystačí na 3 roky.  Na kartách najdete obrázky a otázky a pod
nimi odpovědi v daném čase, kde pouze jedna z nich je správná
odpověď. Učitel může boxy smíchat a procvičovat více jevů
najednou nebo opravdu tu danou gramatiku plně zafixovat,
ale zábavně a hravě.

www.aspintoa.com
Společně rozmluvíme Česko

1. - 3. třída | A0 | rozvoj slovní zásoby a komunikace

SPINTO® MEGA BOX Grammax 
LEVEL 1 - 9
1. - 9. třída | A0 - A2 | 900 cvičení

Sada Grammax  
ROCKSTAR 1 2 3

Gramatika pro 4. - 6.třídu se postupně stupňuje a plně navazuje
na Cambridge zkoušky Movers na této úrovni. Ve 3 boxech
najdete 300 stran, které se zaměřují na daný gramatický jev.
Pomáhají tak dětem vstřebat gramatiku zábavnou formou a
otočit ji do konverzace nebo použít při samostudiu. Učitel má 
 vše do hodiny připravené k procvičení.

4. - 6. třída | A1 | zábavné učení nové gramatiky

Sada Grammax  
REBEL 1 2 3

Tyto sady jsou připraveny na úroveň Cambridge zkoušek Flyers
a míchají všechny časy a gramatické jevy až do předpřítomného
času. Studenti díky nim komunikují ve dvojicích nebo je
používají při samostudiu. Učitelům pomáhají neustále opakovat
všechny gramatické jevy a aktivně trénovat jejich používání.
Sada obsahuje 3 boxy a 300 stran. Vystačí na 3 roky.

7. - 9. třída | úroveň A2 | aktivizace mluvení

SPINTO® MEGA BOX pomáhá aktivně používat a trénovat
všechny gramatické jevy, aby byly studenti skvěle připraveni
na střední školy. Učitelům i studentům dává jasný přehled,
co mají umět a jaký level jim dělá problémy a lehce se k němu
vrátit a procvičit ho. Zároveň se karty dají použít v týmech, ve
dvojicích nebo samostudiu.  Celkem obsahují 450 karet s
gramatickými jevy, díky kterým mohou aktivně trénovat jejich
používání. SPINTO® MEGA BOX vystačí na 9 let.



Odvážně myslet. Odvážně mluvit. Odvážně vést.

www.aspintoa.com


