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VÁŽENÍ UČITELÉ,

dovolujeme si představit Vám naši nabídku učebnic, sešitů a interaktivních učebnic.
 
V první řadě Vám musíme poděkovat za Vaši vytrvalou podporu, díky níž jsme mohli rozšířit naše 
portfolio o více než 80 %. Pro následující školní rok jsme pro Vás připravili 34 nových tištěných učebnic 
a pracovních sešitů a 12 interaktivních titulů. To by nebylo možné bez Vaší pozitivní zpětné vazby.

Na prvním stupni nabízíme kompletní řadu učebnic a pracovních sešitů od 1. po 5. ročník  
v matematice, českém jazyce, prvouce, vlastivědě a přírodovědě.

Na druhém stupni jsme nově připravili učebnice literatury pro 6. až 9. ročník. Další novinkou jsou také 
učebnice pro 6. ročník z připravovaných řad zeměpisu a dějepisu.

Kompletní portfolio naleznete přehledně zobrazené na stranách 22 a 23 tohoto katalogu. Podrobnější 
informace o cenách, obsahu, bonusech a dostupnosti uvádíme přímo na jednotlivých stranách.

Kvůli stručnosti zmiňujeme jen nejdůležitější fakta. Všechny sešity a učebnice si můžete bezplatně 
objednat a vyzkoušet. Přepravu ukázek na Vaši školu rádi uhradíme, abyste si mohli tituly, které Vás 
zajímají, prolistovat a přesvědčit se, že Vaši výuku obohatí.

Pro objednání bezplatných ukázek využijte naše webové stránky www.etaktik.cz, přiložený formulář 
pro objednávku bezplatných ukázek nebo požádejte našeho obchodního zástupce o výstavku učebnic  
a sešitů na Vaší škole.

Rovněž si můžete pro rychlé seznámení prolistovat krátké ukázky všech titulů na našem webu  
www.etaktik.cz.

Možností, jak můžete obohatit svoji výuku s našimi vzdělávacími nástroji, je bezpočet. 
Optimální proto je, v případě zájmu, zavolat na číslo 737 251 450 či napsat na e-mail  
taktik@etaktik.cz a sjednat si bezplatné školení učitelů ke všem našim pomůckám přímo na Vaší škole.
 
Těšíme se na Vaše reakce, nápady a postřehy při užívání pomůcek TAKTIK.

   OSOBNĚ

Obchodní zástupce 
Vám sešity odprezen- 
tuje a doručí. 
Pro sjednání schůzky
nás kontaktujte telefo-
nicky nebo e-mailem.

ELEKTRONICKY
e-mail: 
taktik@etaktik.cz
 
E-SHOP
www.etaktik.cz

OBJEDNÁVKY

POŠTOU

TAKTIK International, s. r. o.
P. O. Box 326
Jindřišská 14
111 21  Praha 1

TELEFONICKY

tel.: 737 251 450
8.00 – 16.30 hod.
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Z vašich sešitů jsem doslova unešená. Vyhovuje 

mi náročnost úloh. Pro všechny třídy v 6.–9. 

ročníku budu objednávat Hravý zeměpis.

ZŠ Velvary

Používáme Hravou matematiku pro 6.–9. ročníky. Dětem se líbí zajímavé a poutavé úlohy. Vyhovuje mi, že na každých 15 ks dostanu jeden kus sešitu zdarma.

Gymnázium Šumperk

Používáme Hravou přírodovědu. Vyhovuje 
nám náročnost a grafické zpracování. Chválím 
zábavné provedení úloh.

ZŠ náměstí Svobody, Praha 6

Používáme sešity Hravá vlastivěda. Jsou přehledné a dobře formulované. Děti práce  se sešity baví, ze zadání přesně ví, co se po nich chce. Výborná je i návaznost sešitů na učebnici.

ZŠ Sibřina, Stupice

S pracovními sešity jsem spokojená, obzvlášť 
se mi líbí grafické zpracování. Učitelé je rádi 
používají.

ZŠ Lomnice nad Lužnicí

S pracovními sešity jsme spokojení. Jsou kvalitní.  

Obsahují rozmanité typy příkladů, což žáci 

oceňují. Vyhovuje mi přijatelná cena a doprava 

zdarma. ZŠ Perštejn

Letos jsme objednávali již podruhé. Už od za-čátku se nám sešity zalíbily a hlavně děti jsou  z nich nadšené.

ZŠ Kopřivnice 

Pro nás jako malotřídní školu jsou tyto sešity 
výborné. Díky srozumitelnému zadání a zpra-
cování jsou děti schopné pracovat se sešity  
i samostatně, což oceňujeme.

ZŠ Pěnčín 

Sešity používáme již druhým rokem, jsou 

perfektní. Ceníme si, že jsou v příkladech použita 

aktuální témata a že jsou v souladu s RVP. Určitě 

si je objednáme znovu.
ZŠ Žirovnice

Se sešity jsem spokojená. Nejvíce se mi líbí Hravý zeměpis 8 s přílohou ve formě oboustranné mapy.  Líbí se mi forma zpracování map,  se kterými se v sešitu pracuje. Obecně u všech sešitů mi vyhovuje barevnost a snadná práce  s nimi.

ZŠ Teplá

Pracovní sešity se mi líbí, budeme je objednávat 

pro žáky i na příští školní rok.

ZŠ Rozmitál pod Třemšínem

Sešity Hravá vlastivěda používáme prvním 
rokem a jsme nadmíru spokojeni. Obzvláště 
grafické zpracování je povedené.

ZŠ Bystřice pod Hostýnem

Řekli o nás...
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Kompletní řada pracovních sešitů Hravá čeština pro 6.–9. ročník obsahuje 
úlohy a cvičení, pomocí kterých si žáci hravým způsobem osvojí  poz-
natky potřebné pro splnění RVP ZV.  Obsahují rozmanité úlohy určené 
na podporu rozvoje znalostí, vyjadřovacích schopností a zručnosti žáka. 
Důležitou součástí pracovních sešitů jsou souhrnné testy na konci  
každé kapitoly. To vše na 72 barevných stranách A4.

HRAVÁ ČEŠTINA 6 
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 5. ročníku
• Tvarosloví
• Skladba
• Zvuková stránka jazyka
• Obecné výklady o jazyce
• Komunikace a sloh

•  72 barevných stran A4
•  souhrnné testy na konci   
    každé kapitoly

Pracovní sešit obsahuje:

•  72 barevných stran A4
•  souhrnné testy na konci   
    každé kapitoly

Pracovní sešit obsahuje:
HRAVÁ ČEŠTINA 7 
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 6. ročníku
• Nauka o významu slov
• Nauka o tvoření slov
• Tvarosloví
• Skladba
• Pravopis
• Komunikace a sloh

Na každých 15 ks pracovních 
sešitů pro žáky poskytujeme 

1 sešit pro učitele ZDARMA.

Pracovní sešity jsou vhodné k učebnicím,  
které používáte při vyučování českého jazyka.

Jako bonus jsme pro učitele připravili 
odpovědi a řešení úkolů v pracovních

sešitech, které vám zašleme e-mailem.

od 5 ks zdarma

od 79 Kč

od 79 Kč
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•  72 barevných stran A4
•  souhrnné testy na konci   
    každé kapitoly

Pracovní sešit obsahuje:
HRAVÁ ČEŠTINA 9 
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 8. ročníku
• Slovní zásoba a význam slova
• Nauka o tvoření slov
• Tvarosloví
• Skladba
• Pravopis
• Zvuková stránka jazyka
• Obecné výklady o jazyce
• Komunikace a sloh

HRAVÁ ČEŠTINA 8 
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 7. ročníku
• Obohacování slovní zásoby
• Tvarosloví
• Pravopis
• Skladba
• Obecné výklady o českém     
   jazyce
• Komunikace a sloh

•  72 barevných stran A4
•  souhrnné testy na konci   
    každé kapitoly

Pracovní sešit obsahuje:

TVAROSLOVÍ

20

Pomnožná podstatná jména jsou pouze v bodě:

a) V hromadě uhlí to zarachotilo.

b) Petr přinesl troje nůžky.

c) Kup mi tři pomeranče a dvě minerálky.

Podstatné jméno abstraktní není pouze v bodě:

a) Připrav si všechny pomůcky a učebnice na lavici.

b) Závist je zlá vlastnost.
c) K tvému plavání nemám připomínky.

3. stupeň přídavného jména je pouze v bodě:

a) Pavel byl velmi nejistý.

b) Sestřino vysvětlení mi připadalo nejednoznačné.

c) Ty jsi můj nejmilejší kamarád.
Přídavné jméno měkké není pouze v bodě:

a) Byli to samé drzé děti.
b) Nejsi pro mne cizí.

c) Na výstavě byli pouze domácí závodníci.

Správný tvar zájmena „já“ je pouze v bodě:

a) Dal mně tři rady.
b) O mě se ti to určitě nezdálo.

c) Pro mně za mně si to klidně nečti.

Pouze osobní zájmena jsou v bodě:

a) můj, nás, ho, vám, se
b) jemu, mně, si, námi, vy

c) mně, ona, se, jehož, vám
Pravopisná chyba není pouze v bodě:

a) Díval se na mě oběma očima.

b) Šel do kina se dvěmi dívkami.

c) Koupil si stůl se třema nohami.
Přechodník není uveden pouze v bodě:

a) Spatřivši svou matku, rychle začala uklízet.

b) Pozorujíc oblohu, přemýšlela o knize.

c) Viděl Petru utíkající k lesu.
Sloveso v podmiňovacím způsobu je pouze v bodě:

a) Prý bude zítra pršet.
b) Kdybych se tak byl připravoval na test.

c) Ať už jsou brzy Vánoce.Sloveso v rodu trpném je pouze v bodě:

a) Už jsem se koupal včera.

b) Zítra se začne stavět dům.

c) Už se těšíš na výlet?

Příprava pro SCIO srovnávací zkoušky a přijímací řízení na SŠ

5.

6.

9.

7.

8.

Příslovečná spřežka se nevyskytuje pouze v bodě:

a) Nákup dělal dohromady 500,– Kč.

b) Buďte zticha.c) Z ticha se ozvalo hlasité zavolání.

Příslovce je pouze v bodě:

a) příjemný, milý, hodný, tichý, klidný

b) závistivý, příjemný, hodný, tichý, klidný

c) příjemně, milý, hodný, tichý, klidný

Předložka vlastní je pouze v bodě:

a) mezi, kolem, během, za

b) mezi, kolem, okolo, během

c) mezi, kolem, během, bez
Spojka podřadicí není pouze v bodě:

a) protože, ale, nebo, že, i

b) ale, avšak, nebo, a, proto

c) proto, ale, avšak, protože, a
Spojka není pouze v bodě:

a) když, jak, protože, ale, nebo

b) nebo, protože, ale, když

c) vždyť, ačkoliv, protože, poněvadž

Pravopisná chyba je pouze v bodě:

a) Dal jí kytici růží.
b) Spatřil jí včera v kině.

c) Mám ji také rád.Sloveso modální je pouze v bodě:

a) Pokusím se zjistit, jak to bylo.

b) Běž se poradit za kamarádkou.

c) Nechci ti příliš radit.Předložka není uvedena pouze v bodě:

a) Pes běhal kolem.
b) Petr šel kolem hradu už včera.

c) Kolem školy projelo nákladní auto.

Přídavné jméno přivlastňovací je pouze v bodě:

a) Byli to Petrovi spolužáci.

b) Dej Petrovi jeho test z fyziky.

c) Řekni Petrovi, co si o něm myslíš.

Správný tvar 2. stupně příslovce není pouze v bodě:

a) Znám ji déleji.b) Vyjadřuj se slušněji.
c) Můžeš běžet rychleji.

2.

3.

4.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

23
 Fraus str.
 SPN str.

SKUPINY BĚ/BJE, PĚ, VĚ/VJE, MĚ/MNĚ
1. Dokážeš pojmenovat obrázky tak, aby se v jejich názvu objevilo bje, vje, bě, vě, pě?

Novoroční noc jasná a klidná, bude pov......trnost pro úrodu vlídná. Jestli zem...... v lednu m......síci otevřena jest,
a obzvláště když polední v......trové přitom silně bouří, tedy panují rýmy a jiné nemoci. Lednové mlhy v...... ští
mokré jaro. Když červík v lednu ze země leze, zima až do kv......tna se poveze. Svatá Eudokie, psa po uši
sněhem zav.......je. P......kný den na svatého Josefa zv......stuje dobrý rok. Je–li duben p......kný, bude kv......ten
ještě lepší. P......kné růže v zahrádkách v......ští p......kný podzimek a pozdní zimu. Když se v listopadu hv......zdy 
třpytí, mrazy se brzo uchytí.

2. Jeden z tvých spolužáků si dal o přestávce tu práci, že ti vymazal některé skupiny hlásek. Nyní vše budeš 

muset napravit. Doplňuj bě/bje, vě/vje, pě a mně/mě.

3. Hra na malíře. Vybarvi modře ta políčka, kde bys doplnil/a –MĚ– a žlutou barvou políčka s –MNĚ–.

Tajenka:  ......................................................................................................................................................................

význam...... tajem...... připom......l ke m...... dojem...... vzpom......l M......lník obm......na
rozum...... objem...... vzájem...... upřím...... dom......nka upřím...... jem...... zřejm......
m......chýř tajem...... pom......nky klam...... zm......ť zapom......l odm......na m......lký
pom......r m......na příjem...... zám......na rozum......t ztem......lý střídm...... skrom......
neum......l vzájem...... m......l jem...... m......sto pom......nky vědom...... zpam......ti
rozm......r tem...... nepřítom...... náram...... sm......na zjem......la m......la dojem......
m......síc ohrom...... připom......l v hym...... m......kký ohrom...... osam......le vým......na

Nyní si zopakujeme slovní druhy. Pokus se vytvořit z přídavných jmen příslovce.

4.

tajemný  .............................

vzájemný  .............................

ohromný  .............................

soukromý  ........................

sebevědomý  ........................

cílevědomý  ........................

skromný  ..............................

rozumný  ..............................

měsíční   ..............................

TVAROSLOVÍ
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a) V hromadě uhlí to zarachotilo.

b) Petr přinesl troje nůžky.
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Spojka podřadicí není pouze v bodě:
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Přídavné jméno přivlastňovací je pouze v bodě:

a) Byli to Petrovi spolužáci.
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c) Řekni Petrovi, co si o něm myslíš.
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2.

3.

4.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

od 79 Kč

od 79 Kč

21
 Fraus str.

 SPN str.

Okamžitě .........
..........

..........
..........

..........
. dolů, spadneš! Ta hora je velmi vysoká.

Bude trvat, než ji  .....
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

.........
.........

..  .

Na šatech se mi rozvázala  ........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

.  .

Práce šla ..........
..........

..........
..........

..........
...., ale nakonec se nám vše podařilo.

Tatínek .........
..........

..........
... ptačí budku. Petr .......

..........
..........

 svého spolužáka. 

Babička chtěla, abych ..........
..........

..........
..........

..........
..........

.... vlnu do klubíčka.

Tu písemku jsem ale pěkně ..........
..........

..........
..........

..........
, asi dostanu pětku. 

Vedoucí  rmy si vždy uměl ........
..........

..........
....... p

ořádek se svými zaměstnanci. 

Nevím si s tím rady, mohli bychom si ........
..........

..........
..........

..........
..... schůzku? 

Na mobilní telefon mi přišla očekávaná  .........
..........

..........
..........

..........
..........

.......  .

Kancelář, která zajišťuje .........
..........

..........
..........

....... š
koly, naleznete v 1. patře.

slézt – zlézt

stuha – ztuha

sbít – zbít 

smotat – zmotat

sjednat – zjednat 

správa – zpráva

vyhrát si

málo

jít

myš

spokojit

cesta

sejít

doba

kočka

panenka

se s/se, z/ze

Uvědomuješ si rozdíl těchto dvojic slov? Vyber z nabídky vždy slovo se správnou předponou a doplň je do 

vět ve správném tvaru.

5.

T I P E L S Š L

L S T I D E Ř Z

A H A T Z V K O

N O L K S N M Y

P D Z R U Š I T

T I N A R Z M Ý

B T E J S Z I M

A R U O P Z V S

Která předpona je v osmisměrce nejčastější?  .........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

...

Podstatná jména s předponou

s –

z –

vz –

Vyhledej a vypiš všech 10 podstatných jmen.

6.

Víš, co znamená slovní spojení: Jako kočka s/z myší? Pomocí předložek s/se a z/ze spoj i ostatní dvojice, 

které pak následně použij ve větách.

7.

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
.

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
.

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
.

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
.

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
.

PRAVOPIS
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Ve kterém řádku je slovo podle jiného vzoru?
a) vlasy, vousy, pokus
b) lev, čáp, červ
c) traktorista, houslista, holub
d) učitel, ředitel, přítel

Který řádek je napsán s pravopisnou chybou?
a) Nad obilnými poli létali skřivani.
b) Velmi často jezdíme do Opavy.
c) Mezi skalamy jsme objevili jezero.
d) Cestující odešli jen s lehkými zavazadly.

Která dvojice slov nejlépe nahradí volné místo 
ve větě?
V pohádkách se objevuje ......... Honza a ......... drak.
a) hloupí – devítihlaví
b) hloupý – devítihlaví
c) hloupý – devítihlavý
d) hloupí – devítihlavý

Která dvojice slov nahradí volné místo ve větě?
Tam, kde byl les ........., bylo slyšet ......... houkání.
a) temní – soví
b) temný – soví
c) temný – sový
d) temní – sový

Ve kterém řádku je jedno přídavné jméno jiného 
vzoru?
a) hravý kocour, bílý motýl, snaživý žák
b) bublavý potůček, zajímavý úkol, vepřový řízek
c) krokodýlí kůže, želví krunýř, koňský bok
d) veselí zpěváci, spolehlivý počtář, nový časopis

Který řádek je napsán s pravopisnou chybou?
a) Žáci si prohlíželi Čtvrtkovy pohádky.
b) Maminčiny sestry jsou moje tety.
c) Ztratil jsem lékařovy předpisy.
d) Venku pobíhali učitelovy žáci.

Který řádek je napsán bez pravopisné chyby?
a) Děti se na pískovišti smáli.
b) Za okny zářily vánoční stromečky.
c) Klubka se kutálely po podlaze.
d) Na obloze se objevili mraky.

Ve kterém řádku je slovo, které je napsáno 
špatně?
a) shodit, sjezd, srážet
b) setřít, smýt, sfouknout
c) zchudnout, zbarvit, zradit
d) vzpouzet se, vzepřít se, vztát

Příprava pro SCIO srovnávací zkoušky a přijímací řízení na SŠ

1. Která věta obsahuje pravopisnou chybu?
a) Se sestrou jedeme do divadla.
b) Z ničeho nic se objevil na kopci.
c) Vezmeš mě s sebou?
d) Kapr s sebou mrskal.

Které slovo nemůže být doplněno do volného 
místa ve větě?
......... tu horu bude velmi obtížné.
a) Zlézt
b) Vylézt
c) Slézt
d) Vzlézt

Které slovo nemůžeme napsat obojím způsobem?
a) objet, oběd
b) objetí, obětí
c) zpěv, nápjev

Která věta je napsána bez pravopisné chyby?
a) Po mokré chodbě nesmíš běhat tak rychle.
b) V noci jsem viděla svjetlušku.
c) Poukaz si můžete objednat i přes internet.
d) Věrka si pěkně hraje na pískovišti.

Ve kterém řádku je slovo, které je napsáno špatně?
a) rozumně, vzpomněl, umělec
b) porozuměl, poměnka, směna
c) věno, mělký, měsíc
d) průměrný, Litoměřice, směr

Vyber do následující věty vhodnou variantu:
Vaše ....... se ....... moc nezdála. 
a) domněnka, mě
b) domněnka, mně
c) doměnka, mě
d) doměnka, mně

Která věta je napsána s pravopisnou chybou?
a) Měšťané si vzpomněli na bývalého starostu.
b) Pepík chtěl sjet úplně celý kopec, ale maminka 

mu to nedovolila.
c) Vezmeme si s sebou pouze to, co jsme předtím 

zapomněly.
d) Pěnkava zpívá velmi pěkně.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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SKUPINY BĚ/BJE, PĚ, VĚ/VJE, MĚ/MNĚ
1. Dokážeš pojmenovat obrázky tak, aby se v jejich názvu objevilo bje, vje, bě, vě, pě?

Novoroční noc jasná a klidná, bude pov......trnost pro úrodu vlídná. Jestli zem...... v lednu m......síci otevřena jest,

a obzvláště když polední v......trové přitom silně bouří, tedy panují rýmy a jiné nemoci. Lednové mlhy v...... ští

mokré jaro. Když červík v lednu ze země leze, zima až do kv......tna se poveze. Svatá Eudokie, psa po uši

sněhem zav.......je. P......kný den na svatého Josefa zv......stuje dobrý rok. Je–li duben p......kný, bude kv......ten

ještě lepší. P......kné růže v zahrádkách v......ští p......kný podzimek a pozdní zimu. Když se v listopadu hv......zdy 

třpytí, mrazy se brzo uchytí.

2. Jeden z tvých spolužáků si dal o přestávce tu práci, že ti vymazal některé skupiny hlásek. Nyní vše budeš 

muset napravit. Doplňuj bě/bje, vě/vje, pě a mně/mě.

3. Hra na malíře. Vybarvi modře ta políčka, kde bys doplnil/a –MĚ– a žlutou barvou políčka s –MNĚ–.

Tajenka:  ......................................................................................................................................................................

význam...... tajem...... připom......l ke m...... dojem...... vzpom......l M......lník obm......na

rozum...... objem...... vzájem...... upřím...... dom......nka upřím...... jem...... zřejm......

m......chýř tajem...... pom......nky klam...... zm......ť zapom......l odm......na m......lký

pom......r m......na příjem...... zám......na rozum......t ztem......lý střídm...... skrom......

neum......l vzájem...... m......l 
jem...... m......sto pom......nky vědom...... zpam......ti

rozm......r tem......
nepřítom...... náram...... sm......na zjem......la m......la dojem......

m......síc ohrom...... připom......l v hym...... m......kký ohrom...... osam......le vým......na

Nyní si zopakujeme slovní druhy. Pokus se vytvořit z přídavných jmen příslovce.

4.

tajemný  .............................vzájemný  .............................ohromný  .............................

soukromý  ........................sebevědomý  ........................cílevědomý  ........................

skromný  ..............................rozumný  ..............................měsíční   ..............................

TVAROSLOVÍ

20

Pomnožná podstatná jména jsou pouze v bodě:

a) V hromadě uhlí to zarachotilo.

b) Petr přinesl troje nůžky.

c) Kup mi tři pomeranče a dvě minerálky.

Podstatné jméno abstraktní není pouze v bodě:

a) Připrav si všechny pomůcky a učebnice na lavici.

b) Závist je zlá vlastnost.

c) K tvému plavání nemám připomínky.

3. stupeň přídavného jména je pouze v bodě:

a) Pavel byl velmi nejistý.

b) Sestřino vysvětlení mi připadalo nejednoznačné.

c) Ty jsi můj nejmilejší kamarád.

Přídavné jméno měkké není pouze v bodě:

a) Byli to samé drzé děti.

b) Nejsi pro mne cizí.

c) Na výstavě byli pouze domácí závodníci.

Správný tvar zájmena „já“ je pouze v bodě:

a) Dal mně tři rady.

b) O mě se ti to určitě nezdálo.

c) Pro mně za mně si to klidně nečti.

Pouze osobní zájmena jsou v bodě:

a) můj, nás, ho, vám, se

b) jemu, mně, si, námi, vy

c) mně, ona, se, jehož, vám

Pravopisná chyba není pouze v bodě:

a) Díval se na mě oběma očima.

b) Šel do kina se dvěmi dívkami.

c) Koupil si stůl se třema nohami.

Přechodník není uveden pouze v bodě:

a) Spatřivši svou matku, rychle začala uklízet.

b) Pozorujíc oblohu, přemýšlela o knize.

c) Viděl Petru utíkající k lesu.

Sloveso v podmiňovacím způsobu je pouze v bodě:

a) Prý bude zítra pršet.

b) Kdybych se tak byl připravoval na test.

c) Ať už jsou brzy Vánoce.

Sloveso v rodu trpném je pouze v bodě:

a) Už jsem se koupal včera.

b) Zítra se začne stavět dům.

c) Už se těšíš na výlet?

Příprava pro SCIO srovnávací zkoušky a přijím
ací řízení na SŠ

5.

6.

9.

7.

8.

Příslovečná spřežka se nevyskytuje pouze v bodě:

a) Nákup dělal dohromady 500,– Kč.

b) Buďte zticha.

c) Z ticha se ozvalo hlasité zavolání.

Příslovce je pouze v bodě:

a) příjemný, milý, hodný, tichý, klidný

b) závistivý, příjemný, hodný, tichý, klidný

c) příjemně, milý, hodný, tichý, klidný

Předložka vlastní je pouze v bodě:

a) mezi, kolem, během, za

b) mezi, kolem, okolo, během

c) mezi, kolem, během, bez

Spojka podřadicí není pouze v bodě:

a) protože, ale, nebo, že, i

b) ale, avšak, nebo, a, proto

c) proto, ale, avšak, protože, a

Spojka není pouze v bodě:

a) když, jak, protože, ale, nebo

b) nebo, protože, ale, když

c) vždyť, ačk
oliv, protože, poněvadž

Pravopisná chyba je pouze v bodě:

a) Dal jí kytici růží.

b) Spatřil jí vč
era v kině.

c) Mám ji také rád.

Sloveso modální je pouze v bodě:

a) Pokusím se zjistit, jak to bylo.

b) Běž se poradit za kamarádkou.

c) Nechci ti příli
š radit.

Předložka není uvedena pouze v bodě:

a) Pes běhal kolem.

b) Petr šel kolem hradu už včera.

c) Kolem školy projelo nákladní auto.

Přídavné jméno přivlastňovací je pouze v bodě:

a) Byli to Petrovi spolužáci.

b) Dej Petrovi jeho test z fyziky.

c) Řekni Petrovi, co si o něm myslíš.

Správný tvar 2. stupně příslovce není pouze v bodě:

a) Znám ji déleji.

b) Vyjadřuj se slušněji.

c) Můžeš běžet rychleji.

2.

3.

4.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

TVAROSLOVÍ
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ZÁJMENA A ČÍSLOVKY

Osobní Přivlastňovací Ukazovací Tázací Vztažná Neurčitá Záporná

1.

2.

3.

4.

b) Některá políčka zůstala prázdná, tak je doplň správnými zájmeny.

a) Z první úlohy rozděl všechna zájmena do příslušných sloupců.2.

Máma m........ často říká, že má o m........ strach, což se m........ vůbec nechce věřit, protože m........ nikdy nenapadlo, 

že m........ to někdy řekne, ale pro m........ za m........, prostě m........ má asi ráda. Kdo o m........ ví, co m........ vadí, 

ten to má u m........ dobré. Je pro m........ důležité, aby si o m........ všichni mysleli jen to nejlepší. Kdo m........ chce 

naštvat, musí m........ přímo vytočit. Například m........ nevadí, že m........ lidé pomlouvají. Ale vadí m........, když 

m........ lidé lžou do očí, a jsou přesvědčeni, že m........ to nevadí.

Dokážeš na vynechaná místa správně doplnit tvary zájmena JÁ?3.

někdo
několikátý
něco
tamten
tenhle

já
onen
každý
mladý
všechen

někde
ten
málokdo
můj
který

nikdo
nikdy
žádný
jenž
tvůj

V následujícím úkolu se nám do sloupce zájmen zatoulala slova, která tam vůbec nepatří. Až je najdeš, 
zabarvi je a urči u nich správný slovní druh.1.

tento, co, jaký, který, tamten, tady, tehdy, takový, jiný, jejich, můj, tvůj, kde, kam, váš, to, tam, jeho, 

kdesi, kdysi, její, onen, každý, všechen

Ohebná zájmena zakroužkuj a neohebná slova podtrhni. Vyber si jedno ohebné a jedno neohebné zájmeno
a použij je v jedné větě.4.

Ve 2 patře našeho domu bydlí moje teta. Karel IV byl významný panovník. Narodil jsem se 25 dubna

v roce 1991. Čteme na straně 15      , ale ty jsi teprve na 12 straně. Sejdeme se v 8 hodin. Po 21      hodině 

už nejede žádný rychlík. Během 2      hodiny budeme psát test. Závody proběhnou od 9       do 15       hodin.

Autorovi následujícího textu se podařilo vymazat za číslovkami tečku, podaří se ti jeho chybu napravit?5.

19
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PŘEDLOŽKY A SPOJKY1. Najdi všechny předložky a spojky a rozděl je do sloupců.
Předložky vlastní

Předložky nevlastní
Spojky podřadicí

Spojky souřadicí

2. Nejprve vyhledej v textu předložky a vypiš je z textu i se slovem, ke kterému se vztahují. Urči správně pád, 

se kterým se jednotlivé předložky pojí. Vše vepiš do tabulky. 

Předložkové spojení Pád Druh předložky

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Přišla jsem na to, že 
nejlepším dárkem bude, když 

jí slíbím, že se budu učit a 
během měsíce si spravím 

známky kvůli přijímacím 
zkouškám nebo prostě proto, 

že budeme obě, ona a já, mít 
dobrý pocit z hezkých známek 

v žákovské knížce. Moc se mi 
do toho ale nechce.3. Víš, jaký je rozdíl mezi předložkovým pádem a prostým pádem?

......................................................................................................................................................................................

4. Nyní se soustřeď na spojky, nejprve si je v textu 

vyhledej a podtrhni. Poté si je přepiš do tabulky 

a urči, zda jsou souřadicí či podřadicí (spojky, 

které se opakují, stačí vypsat jen jednou).
Spojka

Druh spojky

5. Jaký je rozdíl mezi spojkou a spojovacím 

výrazem? Uveď příklad...................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

A) Auto parkuje ................. terasou.
B) Palmy a ostatní stromy rostou ................. domem. 

C) Hlavní vchod se nachází ................. římsou s okrasnými muškáty.

D) ................. domu je postaven bílý plot.

E) Pergola je vybudována přímo ................. vstupními dveřmi.
A

B

C

D

E

6. Doplň do vět vhodné předložky.

TAKTIK – KATALOG 2016/2017 5
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HRAVÁ

Učebnice a pracovní sešity z literatury pro 6.–9. ročník ZŠ tvoří ucelenou řadu pro 2. stupeň ZŠ. V publikacích 
pro 6. a 7. ročník ZŠ jsou procvičeny jednotlivé žánry literatury, přičemž v průběhu 7. až 9. ročníku ZŠ žáci 
poznávají literaturu v rámci chronologického členění. 

Jednotlivé kapitoly učebnic obsahují charakteristiku probíraného žánru, popř. období, významných autorů, 
jejich děl, a další zajímavosti.

Kapitoly pracovních sešitů obsahují ukázky děl daného žánru nebo období tak, aby je žáci stihli pročíst během 
jedné hodiny literatury. Na každou ukázku navazují hravá cvičení zaměřená na pochopení a porozumění 
textu a procvičení teoretických poznatků. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou 
pomohly žákovi osvojit všechny poznatky potřebné pro splnění obsahového standardu RVP ZV.

Cílem kompletu učebnice a pracovního sešitu je v plné míře nahradit tradiční výuku  literatury spočívající  
v pracné domácí přípravě učitele a používání zastaralých a rozsáhlých čítanek, z kterých učitel často využije 
jen nepatrnou část.

HRAVÁ 
LITERATURA 6 
v souladu s RVP ZV

• Lidová slovesnost
• Epika: bajky, báje, mýty, eposy, pověsti, 
pohádky lidové a autorské, dobrodružné 
příběhy, humoristická literatura
• Lyrika
• Lyricko-epické žánry
• Drama
• Komiks

HRAVÁ 
LITERATURA 7 
v souladu s RVP ZV

• Próza
• Poezie
• Starověká literatura, antika
• Středověká literatura
• Renesanční literatura: evropská a česká
• Barokní literatura
• Klasicismus

shrnutí celého učiva literatury daného ročníku

Pracovní sešity obsahují:

pracovní sešit 
72 barevných stran A4

pracovní sešit 
72 barevných stran A4

učebnice 
40 barevných stran A5

učebnice 
40 barevných stran A5

od 59 Kč

od 59 Kč

7LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

LITERATURA
Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

od 79 Kč

od 79 Kč

srpen

Novinka
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HRAVÁ 
LITERATURA 9 
v souladu s RVP ZV

• Světová literatura 2. pol. 20. století
• Česká literatura v letech 1945–1948
• Česká poezie v období 
   1948 – polovina 50. let
• Česká literatura od poloviny 50. let 
   do konce 60. let
• Česká literatura 70. a 80. let
• Česká literatura po roce 1989

HRAVÁ 
LITERATURA 8
v souladu s RVP ZV

• Osvícenství
• Preromantismus a romantismus
• Realismus
• Naturalismus
• Literatura přelomu 20. stol.
• Moderní umělecké směry
• Česká moderna a buřiči
• Meziválečná literatura

Jako bonus jsme pro učitele připravili 
odpovědi a řešení úkolů v pracovních

sešitech, které vám zašleme e-mailem.

od 5 ks zdarma

•  shrnutí celého učiva 
    literatury daného ročníku
•  opakovací testy na konci 

kapitol

Pracovní sešity obsahují:

pracovní sešit 
68 barevných stran A4

pracovní sešit 
68 barevných stran A4

učebnice 
40 barevných stran A5

učebnice 
40 barevných stran A5

od 79 Kč

od 59 Kč

od 59 Kč

8LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

od 79 Kč

červen

Na každých 15 ks 
publikací pro žáky 

poskytujeme 
1 publikaci pro učitele 

ZDARMA.
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HRAVÁ ČEŠTINA 6 – prac. sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 6 – prac. sešit

HRAVÁ ČEŠTINA 7 – prac. sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 7 – prac. sešit

HRAVÁ ČEŠTINA 8 – prac. sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 8 – prac. sešit

HRAVÁ ČEŠTINA 9 – prac. sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 9 – prac. sešit

HRAVÁ LITERATURA 6 – prac. sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 6 – učebnice

HRAVÁ LITERATURA 7 – prac. sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 7 – učebnice

HRAVÁ LITERATURA 8 – prac. sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 8 – učebnice

HRAVÁ LITERATURA 9 – prac. sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 9 – učebnice

BALÍČEK ČESKÉHO
JAZYKA A LITERATURY

7LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 7LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

LITERATURA
Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

LITERATURA
Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

8LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 8LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

Aby byla literatura pro vaše žáky zajímavější a dostupnější, přicházíme  
v tomto roce s cenově zvýhodněným balíčkem češtiny a literatury.

od 148 Kč
od 158 Kč

od 133 Kč
od 138 Kč

od 148 Kč
od 158 Kč

od 133 Kč
od 138 Kč

od 148 Kč
od 158 Kč

od 133 Kč
od 138 Kč

od 148 Kč
od 158 Kč

od 133 Kč
od 138 Kč

červen

srpen
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CHEMIE
HRAVÁ

Pracovní sešit Hravá chemie představuje ucelený soubor různých typů kreativních cvičení (křížovky,  
zaškrtávání, spojování aj.) zaměřených na porozumění zákonitostem chemie. V úlohách jsou originálně 
propojené pojmy se zábavnými prvky. Pozitivem pracovního sešitu je spojitost cvičení s reálným životem, což 
výrazně podporuje zájem žáků o probírané učivo a zároveň představuje zdroj 
nejsnadněji zapamatovatelných vědomostí. 

HRAVÁ CHEMIE 8 
v souladu s RVP ZV

• Úvod do chemie 
• Směsi 
• Voda a vzduch 
• Stavba látek 
• Chemické prvky 
• Chemické reakce 
• Dvouprvkové sloučeniny 
• Kyselé a zásadité látky 
• Soli

Oboustranná A4
• přehledná periodická tabulka prvků
• tabulky a pojmy důležité pro učivo 
   8. ročníku

Ke každému sešitu zdarma:

HRAVÁ CHEMIE 9 
v souladu s RVP ZV

• Redoxní reakce
• Z čeho získáváme energii
• Nejpočetnější látky v přírodě
• Poznáváme deriváty uhlovodíků
• Významné látky v organismech
• Chemie slouží i ohrožuje

Názvosloví organické chemie
• celkové shrnutí na zadní 
   straně sešitu
• formát A4

Ke každému sešitu zdarma:

Pracovní sešity jsou vhodné 
k učebnicím, které používáte 

při vyučování chemie.

Na každých 15 ks pracovních sešitů pro žáky poskytujeme 
1 sešit pro učitele ZDARMA.

Jako bonus jsme pro učitele 
připravili odpovědi a řešení úkolů v pracovních

sešitech, které vám zašleme e-mailem.

52 barevných stran A4

od 5 ks zdarma

od 69 Kč

od 69 Kč

Interaktivní sešit s velkým množstvím 
bonusových digitálních materiálů:

•  Interaktivní periodická tabulka prvků
•  Video 12 chemických pokusů s českým 
dabingem
•  Interaktivní testy k opakování

Při objednávce nad 15 sešitů:

ZDARMA

INTERAKTIVNÍ VÝUKA
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MATEMATIKA
HRAVÁ

HRAVÁ MATEMATIKA 6 
v souladu s RVP ZV

• Opakování z 5. ročníku – aritmetika
• Desetinná čísla
• Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
• Dělitelnost
• Opakování z 5. ročníku – geometrie
• Úhel
• Osová a středová souměrnost
• Trojúhelník
• Krychle a kvádr

•  132 barevných stran A4
•  souhrnné testy na konci   
    každé kapitoly
•  shrnutí celého učiva 
    daného ročníku

Pracovní sešit obsahuje:

•  132 barevných stran A4
•  souhrnné testy na konci   
    každé kapitoly
•  shrnutí celého učiva 
    daného ročníku

Pracovní sešit obsahuje:
HRAVÁ MATEMATIKA 7 
v souladu s RVP ZV

• Opakování z 6. ročníku – aritmetika
• Zlomky
• Celá čísla
• Racionální čísla
• Poměr, přímá a nepřímá úměrnost,    
   procenta
• Opakování z 6. ročníku – 
   geometrie
• Shodnost
• Středová souměrnost
• Rovnoběžník, trojúhelník, 
   lichoběžník, hranol

Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavá a poutavá cvičení určená pro úplné 
zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným 
životem, odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým 
přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čímž se pracovní sešit stává vítanou pomůckou také při domácí 
přípravě žáka. Každá kapitola je ukončena  testy, které jsou důležitým prostředkem zpětné vazby žáka. 

od 109 Kč

od 109 Kč
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HRAVÁ MATEMATIKA 8 
v souladu s RVP ZV

• Opakování ze 7. ročníku – aritmetika
• Mocniny a odmocniny
• Pythagorova věta
• Výrazy
• Mocniny s přirozeným mocnitelem
• Lineární rovnice
• Základy statistiky
• Opakování ze 7. ročníku – 
   geometrie
• Kruh, kružnice, válec
• Konstrukční úlohy

HRAVÁ MATEMATIKA 9 
v souladu s RVP ZV

• Opakování z 8. ročníku – aritmetika
• Vyjádření proměnné ze vzorce
• Soustavy rovnic
• Funkce
• Lomené výrazy
• Goniometrické funkce
• Opakování z 8. ročníku – 
   geometrie
• Podobnost
• Jehlan, kužel, koule
• Finanční matematika

Pracovní sešity jsou vhodné k běžným učebnicím,  
které používáte při vyučování matematiky.

Jako bonus jsme pro učitele připravili 
odpovědi a řešení úkolů v pracovních

sešitech, které vám zašleme e-mailem.

od 5 ks zdarma

•  132 barevných stran A4
•  souhrnné testy na konci   
    každé kapitoly
•  shrnutí celého učiva 
    daného ročníku

Pracovní sešit obsahuje:

•  132 barevných stran A4
•  souhrnné testy na konci   
    každé kapitoly
•  shrnutí celého učiva 
    daného ročníku

Pracovní sešit obsahuje:

od 109 Kč

od 109 Kč
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FYZIKA
HRAVÁ

Sešity z fyziky byly vytvořeny s cílem zvýšit zájem žáků o fyziku, motivovat je ke studiu a ulehčit jim 
pochopení, kde všude se v běžném životě bez fyziky neobejdeme. Na sešitech proto pracoval tým 
zkušených učitelů ze základních škol společně s lektorem panem prof. RNDr. Ivo Volfem, CSc. Výsledkem 
je soubor kreativních, moderních a pestrých příkladů a úloh.

* Interaktivní sešit vám umožňuje řešit cvičení postupně se žáky tak, jak 
je to všem přirozené. Zároveň přímo v něm naleznete všechny doplňky 
(generátor, testy, dabované materiály). Více informací o interaktivních 
sešitech naleznete na www.taktikmedia.cz.

•    kompletní interaktivní sešit pro interaktivní tabuli nebo projektor *
•    generátor testů a cvičení na převod jednotek (možné i tisknout jako písemný test)

•    dabované materiály o objevech slavných fyziků a zajímavostech z jejich života

•    testy s opakováním a okamžitým vyhodnocením (možné i tisknout jako písemný test)

Vzhledem k  popularitě a zvýšenému zájmu žáků o nové technologie a média přicházíme s novinkou 
interaktivního sešitu. Ten můžete získat na celý školní rok ZDARMA. Interaktivní komplet obsahuje:

HRAVÁ FYZIKA 6 
v souladu s RVP ZV

• Stavba látek a těles
• Síla
• Elektrické vlastnosti látek
• Magnetické vlastnosti látek
• Fyzikální veličiny a jejich měření 
• Elektrický obvod

Bonusový digitální obsah
•  interaktivní sešit
•  generátor testů
•  dabované materiály
•  testy s opakováním

ZDARMA při objednávce nad 15 sešitů:

Pro získání celého digitálního obsahu v hodnotě 2 990 Kč si stačí zakoupit alespoň 15 ks sešitů.

Více informací na straně 20.

Pracovní sešity jsou vhodné k učebnicím,  
které používáte při vyučování fyziky.

Jako bonus jsme pro učitele připravili 
odpovědi a řešení úkolů v pracovních

sešitech, které vám zašleme e-mailem.

52 barevných stran A4

od 5 ks zdarma

od 69 Kč
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HRAVÁ FYZIKA 7 
v souladu s RVP ZV

• Pohyb těles
• Síla
• Mechanické vlastnosti kapalin
• Mechanické vlastnosti plynů
• Světlo

HRAVÁ FYZIKA 8 
v souladu s RVP ZV

• Práce
• Energie
• Teplo
• Změny ve skupenstvích látek
• Elektřina 
• Zvuk
• Počasí

HRAVÁ FYZIKA 9 
v souladu s RVP ZV

• Magnetismus
• Střídavý proud
• Elektrický proud v polovodičích
• Nebezpečí elektrického proudu
• Elektromagnetické záření 
• Světlo
• Atomová energie
• Astronomie

Bonusový digitální obsah
•   interaktivní sešit
•   generátor testů
•   dabované materiály
•   testy s opakováním

Bonusový digitální obsah
•   interaktivní sešit
•   generátor testů
•   dabované materiály
•   testy s opakováním

Bonusový digitální obsah
•  interaktivní sešit
•  generátor testů
•  dabované materiály
•  testy s opakováním

56 barevných stran A4

56 barevných stran A4

52 barevných stran A4

od 69 Kč

od 69 Kč

od 69 Kč

ZDARMA při objednávce nad 15 sešitů:

ZDARMA při objednávce nad 15 sešitů:

ZDARMA při objednávce nad 15 sešitů:
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PŘÍRODOPIS
HRAVÝ

HRAVÝ PŘÍRODOPIS 6
 v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 5. ročníku  
• Planeta Země, život na Zemi
• Buňka, bakterie, viry, 
    sinice, prvoci
• Bezobratlí živočichové
• Řasy, mechorosty
• Výtrusné a nahosemenné rostliny
• Houby, lišejníky

HRAVÝ PŘÍRODOPIS 7
 v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 6. ročníku  
• Obratlovci včetně savců
• Stavba těla semenných rostlin
• Krytosemenné rostliny
• Společenstva

• vyjmutelný přehled učiva 
   6. ročníku
• souhrnné testy
• prostor pro poznámky

• vyjmutelný přehled učiva 
   7. ročníku
• souhrnné testy
• prostor pro poznámky

Pracovní sešit obsahuje:

Pracovní sešit obsahuje:

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 6DOPIS

HP_cz.indd   1 2/4/2015   3:54:28 PM

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 77DOPIS

HP_cz.indd   2 2/4/2015   3:54:46 PM

52 barevných stran A4

56 barevných stran A4

Na každých 15 ks pracovních 
sešitů pro žáky poskytujeme 

1 sešit pro učitele ZDARMA.

Na každých 15 ks pracovních 
sešitů pro žáky poskytujeme 

1 sešit pro učitele ZDARMA.

6

PLANETA ZEMĚ

3. ŽIVOT NA ZEMI

Označ, co je podmínkou, a co projevem života. Vyjde ti ta
jenka. 

Do rámečku napiš, čím se živočichové přizpůsobili svému prostředí. Využij nabídku.

Podtrhni v řadě:

 

PROJEV ŽIVOTA PODMÍNKA ŽIVOTA
 

PROJEV ŽIVOTA PODMÍNKA ŽIVOTA

dýchání

sluneční záření

dědičnost

vývoj a růst

ústrojné látky

pohyb a dráždivost

Vzdálenost zemského povrchu od středu Země je

  .

 

 

 
       

       
       

       
       

       
      (

tajenka)
6

7

7

8

4

m
1

3

2

9

k

5

podkožní tuk, ploutve, srst, křídla, červovité tělo

VZTAHY MEZI ORGANISMY

a) PRODUCENTY* 
jetel  

bříza  

hroch  

myš  
jabloň  

ježek

b) KONZUMENTY* 
pes  

pampeliška  
včela  

užovka  
smrk  

ovce

c) ROZKLADAČE* 
bříza  

kapr 

 bakterie 

 houby 
 hrušeň  

štika

Na obrázku jsou organismy. Za pomoci šipek a popisků z nich vytvoř potravní řetězec.

2

3

1

2 46

PLANETA ZEMĚ7. ROSTLINY A HOUBY
Cedulky s popisky nahosemenných rostlin se rozbily a rozházely. Pomož panu botanikovi a stejnou 
barvou vybarvi rodová a druhová jména, která k sobě patří.

Rozhodni, zda jsou uvedené výroky o houbách pravdivé a získáš tajenku.

Vyškrtni slovo, které do řady logicky nepatří.

Popiš stavbu plodnice houby. Můžeš využít nápovědu, ale pozor písmena se pomíchala.

jinan
dvoulaločný

jalovec
smrk

bělokorá

obecný pichlavý

borovice

kleč

tis

jedlečervený

 ANO NE 

Houby obsahují zelené barvivo a vytvářejí si organické látky díky fotosyntéze.  S V

Houby přijímají organické látky prostřednictvím mykorhizy.  Ý E

Tělo hub nazýváme stélka, protože není členěno na jednotlivé orgány. T M

Mezi mikroskopické houby, které netvoří plodnice, řadíme např. hřiby. Í R

Mezi makroskopické houby, které vytváří plodnice, patří např. plísně.  N U

Plodnice hub vždy vyrůstají z pletence houbových vláken = podhoubí.  S K

Houby se stejně jako rostliny rozmnožují semeny. I Y

plíseň – štětičkovec – A. Fleming – antibiotika – viry

kvasinky – pučení – kvašení – alkohol – plíseň

klobouk – třeň – troudnatec – odumřelé dřevo – trouchnivění

ODCENIPL

HOPODUBÍ

KOBOULKU

ŇETŘ

ŠKOROU

STENPR

CHVAPO

Houby se rozmnožují (tajenka)   .

Zapiš, zda se jedná o symbiózu hub, cizopasné houby nebo využití hub.

11

1

2

3

4

 HOUBY

36

PLANETA ZEMĚ

6. ŽIVOČICHOVÉ 
Pomocí nabídky pojmenuj dvoukřídlé na obrázcích.

Poskládej správně domino a získáš kód k otevření sejfu.

Utvoř správné dvojice.

17

18

19

21

3
START

chrání se ochranným zbarvením9
střečci

mají černě 
kostkovaný zadeček 1

tiplice KONEC
8

octomilky

jejich larvy 
parazitují pod 

kůží dobytka

4
bodalka tse-tse

vypadají jako obrovští komáři 5
pestřenky

kladou vajíčka do ovoce 7
masařky

v tropech 
přenáší spavou 

nemoc
Kód sejfu:_ _ _ _ _ _ _

komár pisklavý, ovád hovězí, pestřenka rybízová, slunilka pokojová, tiplice obrovska,

pakomár kouřový , bzikavka dešťová

A
  čmelák 

 
B

  mravenec 

 
C

  lumek 

 
D

  žlabatka 

  
E

  vosa 

   
F

  pilořitka 

   
G

  lumčík 

   

klade vajíčka do larev 

dřevokazného hmyzu
staví hnízdo ze ztrouchnivělého 

dřeva smíchaného se slinami

klade vajíčka do listů a pupenů 

rostlin
po svatebním letu samice ztrácí 

křídla
delší sosák než včely, opyluje 

bobovité rostlinyklade vajíčka do housenek 

běláska zelnéhoklade vajíčka do dřeva 

jehličnatých stromů

Správně pojmenuj obrázky a urči, zda se 

jedná o zástupce širopasých (ŠIR) nebo 

štíhlopasých (ŠTÍ).

od 69 Kč

od 69 Kč

Hravý přírodopis pro 6.–9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia je sadou pracovních sešitů, která obsahuje tematicky 
řazené cvičební úlohy pro jednotlivé ročníky 2. stupně ZŠ. Pracovní sešity umožní žákovi osvojit si hravou 
formou učivo daného ročníku a současně se z připravených úloh dozvědět i několik zajímavostí nad rámec 
běžného učiva. Úlohy jsou sestavené tak, aby jednoduchou a zábavnou formou podpořily rozvoj žákových 
znalostí z přírodopisu a současně pomohly porozumět dalším mezipředmětovým vazbám. Součástí pracovních 
sešitů jsou kromě tří souhrnných testů i listy na poznámky, které může žák využít dle své potřeby. 
Na sešitech pracoval tým zkušených učitelů ze základních škol společně s recenzentkou paní doc. RNDr. Věrou 
Čížkovou, CSc.  

Novinka

51

4 	 	Napiš	rodové	názvy	k	živočichům	na	obrázku	(A)	a	zařaď	je	do	příslušného	řádu	(B).	Současně	uveď	

typ	společenstva,	ve	kterém	žijí	(C).	

5 	 	Lesní	 společenstvo	 tvoří	 celá	 řada	 organismů.	 Z	 uvedených	 živočichů	 a	 pojmů	 vytvoř	 správné	

dvojice.	Napiš,	který	organismus	mezi	ostatní	nepatří	a	své	tvrzení	vysvětli.

6 	 Charakterizuj	rašeliniště	a	uveď	dva	příklady	rašelinišť	v	Česku.	

1. puštík obecný  

a) lapače

2. páskovka hajní  
b) ulita

3. papratka samičí  
c) predátor

4. lýkožrout smrkový  
d) výtrusy

5. kuna lesní  

e) hnízdní parazitismus

6. kukačka obecná  
f) vývržky

a) 

d) 

b) 

e) 

c) 

f) 

A) 

B) 

C) 

A) 

B) 

C) 

A) 

B) 

C) 

A) 

B) 

C) 

společenstvo vod a mokřadů, společenstvo luk a pastvin, společenstvo polí, společenstvo lesa

17

21 	 Vysvětli	text	písničky	Jaroslava	Uhlíře.

22 	 Zakroužkuj	zástupce,	které	charakterizuje	noha	na	obrázku.	Jaká	je	schopnost	této	ptačí	nohy?

23 	 Křížkem	označ	vlastnosti,	které	jsou	charakteristické	pro	šplhavce.

24 	 	Přiřaď	druhový	název	k	ptákům	na	obrázcích	a	spoj	je	s	jejich	potravou.	Jednoho	ptáka	můžeš	

spojit	s	více	typy	potravy.

vysunutelný lepkavý jazyk

mastné peří

hlasové ústrojí

sameček většinou více zbarven

velmi silný zobák

jsou většinou drobní

krmiví

o potomstvo se starají oba rodiče

…Datel, datel, datelléčí za pakatel. Je to doktor lesní,všechny nemoce sní….

ŠPLH
AVCI

KU
KA

ČKY

kukačka obecná, chocholouš obecný, stehlík obecný

48

PLANETA ZEMĚ

3. SEMENNÉ ROSTLINY

LIPN
ICO

VITÉ

VSTAVAČO
VITÉ

5 	 		Napiš	části	označených	rostlinných	orgánů	(A)	a	stručně	je	charakterizuj	pro	čeleď	lipnicovitých	(B).

7 	 		Sestav	z	uvedených	přesmyček	druhové	názvy	rostlin	z	čeledi	vstavačovitých	a	přiřaď	je	k	obrázkům.

6 	 Zakroužkuj	pojmy,	které	charakterizují	vstavačovité	rostliny.	

 

 

 

 

SČKETŘNÍVÍ ANEKPLOFÍČT, MVNEKEÍ VDISTOLÝU, TPSTCNERA ÁOMVÝJ, HSKTNLÍÍ DNÍHZÁK 

A) 

B) 

A) 

B) 

trvalky
jednoletkybrylka

klas

stéblov Česku chráněné

hlíza

keře6 okvětních lístků 

oddenek
orchidejesoužití s houbovitými vlákny

A) 

B) 

A) 

B) 

14

2. OBRATLOVCI 

A  H
rabaví mají hrabavé nohy a krátké silné zobáky.

A  B
ažant je lovný pták.

A  H
řebínek mají pouze samci.

A  K
oroptev umí létat.

A  K
ur domácí je nekrmivý pták.

A  P
áv neumí létat.

5 	 Označ	křížkem	pravdivá	tvrzení	o	hrabavých.

6 	 Uveď	rodová	jména	živočichů	na	obrázcích.	Poté	přiřa
ď	pomocí	písmene	samečkovi	jeho	samič-

ku.

7 	 Napiš,	podle	čeho	dostali	m
ěkkozobí	svůj	název.

9 	 Vyjmenuj	alespoň	tři	
zástupce	měkkozobích.

10 	 S	pomocí	obrázků	uveď	alespoň	3	charakteristické	znaky	vrubozobých.8 	 Zakroužkuj	obrázek	zobáku,	který	je	charakteristický	pro	řád	měkkozobých.

A

A

B

A

C

A

D

A

H
RABAVÍ

M
ĚKKO

ZO
BÍ

VRU
BO

ZO
BÍ 

28

2. OBRATLOVCI 

ZA
JÍCI

ŠELM
Y

27 	 	V	následujícím	textu	o	zajících	a	králících	zakroužkuj	vždy	správnou	variantu.	K	obrázkům	napiš	

rodové	názvy	uvedených	živočichů

28 	 Napiš	rodové	názvy	velkých	kočkovitých	šelem	a	zařaď	je	pomocí	čísel	do	světadílů.	

29 	 Odhal	v	přesmyčkách	zástupce	lasicovitých	šelem.

30 	 Vytvoř	správné	dvojice	podle	typu	stravy	medvědovitých	šelem.

Zajíc	 polní má v porovnání s králíkem 

protáhlé / krátké tělo. Váží kolem 1,5–2 kg / 

5–6 kg. Jeho uši jsou v porovnání 

s králíkem divokým delší / kratší.

Králík	 divoký má kratší / delší uši než hlavu, 

srst je šedohnědá / zlatohnědá. Dospělý jedinec 

má hmotnost 1,5–2 kg / 5–6 kg. Délka zadních  

a předních končetin se u těchto druhů příliš neliší.

A) 
B) 

1) 

5) 
6) 

2) 
3) 

4) 

CHOŘT VÝTMA – 

NAKU NÍSKLA – 

DRAVY NÍŘÍČ – 

ZEJEVEC NÍLES – 

VALMÝ PAZÁDNÍ – 
 

1) medvěd lední
A) všežravec

2) panda velká
B) masožravec

3) medvěd hnědý
C) býložravec

7) 

43

3. SEMENNÉ ROSTLINY

Tajenka:  

6 	 Do	schématu	zapište	typické	znaky	jednotlivých	částí	rostlin	čeledi	pryskyřníkovitých.
kořen

květ

plod

list

PRYSKYŘN
ÍKO

VITÉ

BRU
KVO

VITÉ

RŮ
ŽO

VITÉ

PRYSKYŘNÍKOVITÉ

7 	 Uveď	k	obrázkům	jednotlivé	názvy	zeleniny	z	čeledi	brukvovité.

9 	 	Na	 obrázcích	 jsou	 vyobrazené	 různé	 druhy	 ovoce	 z	 čeledi	 růžovitých.	 Doplň	 do	 tabulky	 názvy	

rostlin,	ze	kterých	jsou	tyto	plody,	a	uveď	typy	plodů,	o	které	se	jedná.

8 	 Urči,	která	tvrzení	jsou	pravdivé.

	

ANO	
NE	

Brukev řepka olejka se pěstuje hlavně pro získání jedlého oleje.   

Mezi zeleninu z čeledi brukvovité patří celer bulvový. 

  

Pro výrobu plnotučné hořčice se pěstuje hořčice setá. 

  

NÁZEV	ROSTLINY

TYP	PLODUČI	SOUPLODÍ

TAKTIK – KATALOG 2016/201714



HRAVÝ PŘÍRODOPIS 9
 v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 8. ročníku  
• Horniny a nerosty
• Vnitřní a vnější geologické děje
• Přírodní zdroje
• Vývoj planety Země
• Geologický vývoj území ČR

• vyjmutelný přehled učiva 
   9. ročníku
• souhrnné testy
• prostor pro poznámky

Pracovní sešit obsahuje:

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 99DOPIS

HP_cz.indd   4 2/4/2015   3:55:20 PM

52 barevných stran A4

Na každých 15 ks pracovních 
sešitů pro žáky poskytujeme 

1 sešit pro učitele ZDARMA.

6

3. HORNINY A NEROSTY 

2 	 	Podle	osního	kříže	a	hlavního	tvaru	pojmenuj	tři	vybrané	krystalové	soustavy.	Do	posledního	

sloupce	doplň	alespoň	jeden	příklad	nerostu	patřícího	do	dané	krystalové	soustavy.

3 	 	Spoj	pojem	s	jeho	správnou	charakteristikou.

4 	 	Uvedením	čísla	do	rámečku	seřaď	dané	nerosty	dle	tvrdosti	od	nejměkčího	po	nejtvrdší.

Krystalová	soustava
Osní	kříž

Hlavní	tvar

nerost

schopnost nerostu se oddělovat podle rovných ploch při mechanickém působení

soudržnost

schopnost částic nerostu zůstávat pohromadě při mechanickém působení

pevnost schopnost nerostu odolávat tlaku a nárazu

lom

schopnost nerostu se při mechanickém působení oddělovat podle nerovných ploch

tvrdost

schopnost nerostu odolávat mechanickému působení

štěpnost

A  
kalcit

A  
topaz

A  
diamant

A  
fluorit

A  
korund

A  
sůl kamenná

A  
mastek

A  
apatit

A  
živec

A  
křemen

5. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE

31

11 	 	Vyber	pojmy,	které	souvisí	s	činností	větru.	Urči	geologického	činitele,	který	je	společný	pro	zbylé	

pojmy	a	přiřaď	je	k	němu.

12 	 	K	obrázkům	doplň	geologického	činitele,	který	útvar	vytvořil.

13 	 	Podtrhni	půdní	druhy	a	zakroužkuj	půdní	 typy.	Vysvětli,	dle	 jakého	kritéria	dělíme	půdní	druhy	

a	podle	jakého	půdní	typy.

meandr, desertifikace, duny, skalní okno, kaňon, slepé rameno, skalní hřib, delta

vítr

Půdní druhy: 
Půdní typy: 

černozem
podzol

hlinitá půda písčitá půda hnědozem
jílovitá půda

PŮ
D

A

44

8. HISTORIE PLANETY ZEMĚ

44

TŘETIH
O

RY

ČTVRTO
H

O
RY

10 	 Vyber	obrázek,	který	charakterizuje	kontinent	Pangeu	v	třetihorách.

11 	 	Pomocí	indicií	urči	významnou	nerostnou	surovinu	současnosti,	která	má	svůj	geologický	základ	

položen	v	třetihorách.

	

13 	 	S	pomocí	obrázku	charakterizuj	podnebí,	které	panovalo	v	období	pleistocénu	(A).	Poté	napiš	dva	

živočichy,	kteří	v	té	době	žili	(B).

14 	 	Vysvětli	myšlenku,	že	člověk	může	být	považován	za	jednoho	z	geologických	činitelů.

třetihory

jehličnany

jehličnany

bahno

homo sapiens

homo erectus

homo sapiens sapiens

homo habilis

9 	 	Rozhodni,	 zda	 je	 tvrzení	 správné	 či	 nikoliv.	 Označením	 odpovídajících	 písmen	 získáš	 tajenku.	

Popiš,	co	se	s	tímto	celkem	dělo	v	druhohorách.

	 	

ANO	
NE	

Éra druhohor se dělí na šest geologických útvarů.  

A  
P

Mezi útvary druhohor patří křída, jura a trias.  

A  
L

Asi před 250 mil. let započal vývoj prvních savců.  

N  
P

Druhohory jsou také označovány érou trilobitů.  

I  
G

Většina dinosaurů přežila druhohory.  

N  
E

V druhohorách se poprvé objevily nahosemenné rostliny  

A  
A

Tajenka:  od 69 Kč

Pracovní sešity jsou vhodné k učebnicím,  
které používáte při vyučování přírodopisu.

Jako bonus jsme pro učitele připravili 
odpovědi a řešení úkolů v pracovních

sešitech, které vám zašleme e-mailem.

od 5 ks zdarma

HRAVÝ PŘÍRODOPIS 8
 v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 7. ročníku  
• Původ a vývoj člověka
• Stavba lidského těla
• Genetika
• První pomoc 
• Člověk a jeho zdraví

• vyjmutelný přehled učiva 
   8. ročníku
• souhrnné testy
• prostor pro poznámky

Pracovní sešit obsahuje:

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 8DOPIS

HP_cz.indd   3 2/4/2015   3:55:06 PM

48 barevných stran A4

Na každých 15 ks pracovních 
sešitů pro žáky poskytujeme 

1 sešit pro učitele ZDARMA.

od 69 Kč

5. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE

27

14 	 	Doplň	uvedené	pojmy	do	obrázku	sopky.

15 	 	Urči,	zda	je	na	obrázku	znázorněn	stratovulkán	(A)	či	štíto
vá	sopka	(B).	C

harakterizuj,	čím	se	liší	

jejich	exploze.

16 	 	S	pomocí	obrázků	uveď	jevy,	k
teré	mohou	doprovázet	sopečnou	činnost.

17 	 	Napiš	alespoň	3	příklady	využití	s
opečné	činnosti.

Exploze stratovulkánu: 

Exploze štítové sopky: 

kráter, sopečný kužel, m
agmatický krb, parazitický sopouch, sopouch

A) stratovulkán, B) štítová sopka

SO
PEČN

Á ČIN
N

O
ST

A

A

A

A

12

3. HORNINY A NEROSTY 

3 	 	Poznáš,	o	který	síran	se	jedná?	Uveď	jeho	název	(A)	a	jaké	je	jeho	využití	(B).

4 	 Následující	pojmy	přiřaď	k	sádrovci	nebo	barytu.

azurově modrá barva

skelný lesk

modrá skalice

B)A)

dihydrát síranu vápenatého, sádra, barium, alabastr, materiály snižující průchod RTG záření, mariánské 

sklo, síran barnatý, nerozpustný ve vodě, pyrotechnika

SÁDROVEC

BARYT

D
U

SIČN
A

N
Y, SÍRA

N
Y A

 FO
SFO

REČN
A

N
Y

1 	 Doplň	text	týkající	se	síranů	a	fosforečnanů.

2 	 	Přiřaď	k	obrázkům	názvy	minerálů	a	uveď,	zda	se	jedná	o	dusičnan	(D),	síran	(S)	nebo	fosforečnan	(F).

Sírany jsou soli kyseliny 
 . Vznikly usazováním z 

  

vody. Mezi hlavní zástupce síranů patří 
  a 

   

Základní složkou fosforečnanů je kyselina 
  (H3

PO4
). Ke vzniku 

fosforečnanů dochází tuhnutím 
  v hlubokých částech zemské 

  . 

Hlavním zástupcem fosforečnanů je 
  .

síra, stříbro, měď, zlato

A
A

A
A

23

5. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE

1 	 	Doplň	text	pomocí	slov	z	nabídky.

2 	 	Přiřaď	z	nabídky,	jakou	činností	vznikly	tvary	na	obrázku.

3 	 	Roztřiď	uvedené	procesy	na	vnitřní	a	vnější.

energii, tvoří, zarovnává, slunečního záření, nerovnosti, rozrušuje, nitra Země

A – sopečná činnost, B – zemětřesení, C – horotvorná činnost, D – činnost větru, E – činnost vody,

 F – činnost člověka

vznik pohoří, zemětřesení, zvětrávání hornin, transport materiálu řekou, sesuv půdy, vulkanismus, 

 dolování uhlíVNITŘNÍ

VNĚJŠÍ

Všechny geologické děje potřebují ke svému vzniku a působení 

 . Vnitřní (endogenní) 

geologické procesy získávají energii z 
 . Na povrchu Země pak díky této síle 

 

základní zemské tvary a vytvářejí 

 . Vnější (exogenní) geologické procesy využívají energii 

ze 

 . Jejich činnost 

 a 

 povrch Země.
A

A

A

A

A

A

12

PLANETA ZEMĚ

3. STAVBA LIDSKÉHO TĚLA

Uvedené pojmy doplň k obrázku. 

Označ na obrázku velký a malý krevní oběh a doplň správné pojmy do vět. 

Doplň do připravených buněk správné údaje. 

1

2

3

aorta, plicnice, horní dutá žíla, dolní dutá žíla, chlopně, pravá síň, levá síň, pravá komora, levá komora, 

mezikomorová přepážka

Velký tělní oběh začíná ………………..…...…..…….. v levé komoře, odkud 

je krev vedena ………………..….....……….. a končí …………..……..…...……….. 

žilou v pravé síni. 

Malý plicní oběh začíná ………..………..…...……….. žilou v pravé komoře 

a končí ………………..….....……….. v levé síni.

počet stahů srdce za 1 minutu

jeden srdeční cyklus trvá 
při tělesné práci a sportu vytlačí srdce až 

ml krvepři jednom stahu vytlačí srdce

ml krve

za 1 minutu projde srdcem

ml krve

OBĚHOVÁ SOUSTAVA 

18

PLANETA ZEMĚ4. DÝCHACÍ SOUSTAVA
Podtrhni pojmy vztahující se přímo k dýchací soustavě člověka. Poté z podtržených pojmů utvoř ve správném pořadí cestu, kudy se dostává vzduch s kyslíkem do těla.

Vyjmenuj svaly, které napomáhají správnému dýchání. 

Přiřaď pojmy k obrázku dýchací soustavy.  

Napiš, jak se nazývá dýchací orgán vyztužený chrupavkami. Uveď název největší z těchto chrupavek. 

Přiřaď uvedené pojmy k obrázku.  

1

2

3

4

5

srdce plíce průdušnice zuby hltan nosohltanhrtan průdušinky vazivo kost buňka červená krvinkaprůdušky plicní sklípky plicní váčky játra aorta slezina

hrtan, ústní dutina, nosní dutina, průdušnice, plíce, plicní sklípky, průdušky

průdušinky, plicní sklípky, plicní váček, okysličená krev, neokysličená krev

nosní dutina 

.......................................................

....................................................... .......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

všechny buňky v těle

23

4. TRÁVICÍ SOUSTAVA 

Složení stravy by mělo obsahovat všechny základní živiny a vlákninu. Přiřaď ke každé skupině 

alespoň pět zástupců. 

Doplň slova do textu o funkci vylučovací soustavy tak, aby byl pravdivý.

Vyluštěním přesmyček získáš jednotlivé části vylučovací soustavy. Přiřaď tyto pojmy k obrázku.  

3

1

2

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

CUKRY

TUKY

BÍLKOVINY

VLÁKNINA

Vylučovací soustava vylučuje ………………………….. látky, které vznikají ve ………………… při látkové ……………………… 

a hromadí se v ……………………….. . Pomáhá udržovat stálé vnitřní prostředí neboli ………………………. . Vylučovací 

funkci mají v těle i další soustavy. Trávící soustava vylučuje ……………………………………, dýchací soustava vylučuje 

……………………………………………… a kožní soustava vylučuje ……………………………………… .

ČOMODOV, HÝŘMĚC ČÝVOMO, DELNIVY, ČOMOVÁ BURITCE

14

PLANETA ZEMĚ
3. STAVBA LIDSKÉHO TĚLA

Označ na obrázku univerzální dárce 

a univerzální příjemce.

Do připravených kolonek vepiš, jakou funkci mají uvedené krvinky. 

Vepiš čísla do rámečků (1–4), dle toho jak probíhají děje po poranění cévy.

Doplň schéma týkající se složení mízní soustavy. 

Označ na obrázku, kde se přibližně 

nachází brzlík, slezina a mízní uzliny. 

Přiřaď k sobě správné dvojice.

Alenčiny rodiče mají krevní skupinu B. Uveď, 

jakou krevní skupinu může mít Alenka. 

9

5

6

1

2

3

4

0

A
B

AB

červené – ………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
......

bílé – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
....

krevní destičky – ………………………………………………………………………………………………………………………….…..............
.....

A) Rozpustná bílkovina fibrinogen se mění na nerozpustný vláknitý fibrin.

B) Shlukování krevních destiček u rány.

C) Vytlačí se nažloutlá tekutina (krevní sérum) a vysycháním vzniká strup.

D) Z bílkovinných vláken vzniká krevní koláč.

MÍZNÍ SOUSTAVA

mízní soustava

mízní uzliny

brzlík

slezina

mízní 

vlásečnice

začínají mezi buňkami tkání

uzlíky, ve kterých probíhá 

filtrace patogenů

orgán v blízkosti žaludku

největší u malých dětí

červené

bílé

krevní destičky

Moc těžké

6

2. ÚVOD DO BIOLOGIE ČLOVĚKA  

K obrázku negroidního a mongoloidního plemene dopiš typické znaky.

2

Vysvětli uvedené pojmy a uveď konkrétní příklady z historie či ze současnosti, kde se s jejich projevy 

setkáváme.

3

Spoj obrázky s typem svaloviny a soustavou, kterou tento typ svaloviny vytváří.

3

hladká svalovina

příčně pruhovaná svalovina

srdeční svalovina

kosterní svalstvo

srdce

útrobní orgány

LIDSKÉ RASY

Uveď k obrázkům, o jakou lidskou rasu se jedná. Označ tu, která je na světě nejvíce rozšířená 

a která nejméně. 

1

RASISMUS

NACIONALISMUS

XENOFOBIE
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II. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE O ZEMI

V. URČOVÁNÍ ZEMĚPISNÉ POLOHY

IV. GLÓBUS a MAPA

III. TRVÁNÍ DNE A NOCI

I. VESMÍR A SOLÁRNÍ SYSTÉM

Vesmír
Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, 

energie, který je obsahuje. Zahrnuje tedy 

hvězdy, planety, galaxie i mezigalaktický 

prostor.

Vznik vesmíru
Vznik vesmíru začal podle astronomů Velkým 

třeskem, také někdy nazývaným i Big Bang, 

před 13,7 miliardami lety. Ve Velkém třesku 

vzniklo všechno - prostor, energie, hmota a od 

té chvíle začal běžet i čas.

Galaxie
Galaxie je obrovský shluk hvězd, mlhovin a 

mezihvězdného materiálu. Nejmenší galaxie 

obsahují přibližně 100 000 hvězd, největší 

několik miliard hvězd. Galaxie, ve které se 

nacházíme se nazývá Mléčná dráha. Všechny 

hvězdy, které mùžeme na obloze spatřit patří 

k této galaxii.

Planeta
Planeta je těleso, které obíhá kolem Slunce a 

nesvítí vlastním světlem, ale odráží sluneční 

světlo.Podle rozhodnutí Mezinárodní 

astronomické unie z roku 2006 je ve sluneční 

soustavě osm planet obíhajících kolem Slunce.

Slunce
Slunce je nejbližší hvězda a zároveň nejjasnější 

hvězda na obloze. Gravitační působení Slunce 

udržuje na oběžných drahách kolem Slunce 

všechny objekty sluneční soustavy. Stejně jako 

všechny hvězdy i Slunce září díky termonuk-

leárním reakcím v jádře. Slunce vzniklo asi před 

4,6 miliardami let.

Měsíc

Měsíc je přirozená družice Země. Střední vzdále-

nost Měsíce od Země je 384 403 km. Jako první 

človek na Měsíci přistál Neil Armstrong roku 

1969 v rámci programu Apollo.

průměrná vzdálenost od Slunce: 149 miliónů km

poloměr zeměkoule: 6 378 km

obvod rovníku: 40 075 km

počet měsíců: 1

rotace kolem osy: 23h 56min 4s

oběh kolem slunce: 365 dní 5h 48min

jarní rovnodennost - 21. března 

na celé Zemi trvá den i noc stejně 

dlouho (12h)

letní slunovrat - 21. června

v ČR je nejdelší den (16h) 

a nejkratší noc (8h)

podzimní rovnodennost -23. září

den a noc trvají na Zemi stejně 

dlouho (12h)

zimní slunovrat - 22. prosince

v ČR je nejkratší den (8h) 

a nejdelší noc (16h)

Glóbus je zmenšený model Země. 

Zeměpisná síť – tvořena poledníky a rovnoběžkami. 

Poledníky - polokružnice spojující oba póly.

Rovnoběžky - jsou různě dlouhé. 

Důležité rovnoběžky: 

obratník Raka = 23,5° sev. šířky

obratník Kozoroha  = 23,5° již. šířky

Rovník: nejdelší rovnoběžka.

Mapa - zmenšený obraz zemského povrchu na rovnou plochu

Plán  -  zmenšený obraz malé části povrchu 

Měřítko: -  malé (větší jak 1:1 000 000)

                  - střední (1:200 000 – 1:1 000 000)

                  - velké (menší jak 1:200 000)

Vrstevnice = čáry spojující místa o stejné  nadmořské výšce

Dělení map podle obsahu:

1. obecně zeměpisné (mapa světa, mapa ČR)

2. tematické (politická mapa,vojenská,...)

Zeměpisné souřadnice se používají k jednoznačnému určení polohy na  

povrchu Země. (souřadnice : zeměpisná délka, zeměpisná šířka)

Zeměkoule se dělí na 24 časových pásem.

Datová mez - Je mezinárodní dohodou stanovená hranice, při jejímž 

překročení se změní datum. Prochází přibližně poledníkem 180 stup. 

zeměpisné délky.

MERKUR
hmotnost: 3,3 x 1023 kg

průměr: 4870 km

povrchová 
teplota: −180 °C až 430 °C

vzdálenost od 
Slunce: 58 mil. km

doba otočení 
kolem osy: 58,65 dne

doba oběhu 
kolem Slunce: 88 pozem. dní

počet měsíců: 0

VENUŠE
hmotnost: 3,3 x 1023 kg

průměr: 4870 km

povrchová 
teplota: −180 °C až 430 °C

vzdálenost od 
Slunce: 58 mil. km

doba otočení 
kolem osy: 58,65 dne

doba oběhu 
kolem Slunce: 88 pozem. dní

počet měsíců: 0

ZEM
hmotnost: 3,3 x 1023 kg

průměr: 4870 km

povrchová 
teplota: −180 °C až 430 °C

vzdálenost od 
Slunce: 58 mil. km

doba otočení 
kolem osy: 58,65 dne

doba oběhu 
kolem Slunce: 88 pozem. dní

počet měsíců: 0

MARS
hmotnost: 3,3 x 1023 kg

průměr: 4870 km

povrchová 
teplota: −180 °C až 430 °C

vzdálenost od 
Slunce: 58 mil. km

doba otočení 
kolem osy: 58,65 dne

doba oběhu 
kolem Slunce: 88 pozem. dní

počet měsíců: 0

JUPITER
hmotnost: 3,3 x 1023 kg

průměr: 4870 km

povrchová 
teplota: −180 °C až 430 °C

vzdálenost od 
Slunce: 58 mil. km

doba otočení 
kolem osy: 58,65 dne

doba oběhu 
kolem Slunce: 88 pozem. dní

počet měsíců: 0

SATURN
hmotnost: 3,3 x 1023 kg

průměr: 4870 km

povrchová 
teplota: −180 °C až 430 °C

vzdálenost od 
Slunce: 58 mil. km

doba otočení 
kolem osy: 58,65 dne

doba oběhu 
kolem Slunce: 88 pozem. dní

počet měsíců: 0

URAN
hmotnost: 3,3 x 1023 kg

průměr: 4870 km

povrchová 
teplota: −180 °C až 430 °C

vzdálenost od 
Slunce: 58 mil. km

doba otočení 
kolem osy: 58,65 dne

doba oběhu 
kolem Slunce: 88 pozem. dní

počet měsíců: 0

NEPTUN
hmotnost: 3,3 x 1023 kg

průměr: 4870 km

povrchová 
teplota: −180 °C až 430 °C

vzdálenost od 
Slunce: 58 mil. km

doba otočení 
kolem osy: 58,65 dne

doba oběhu 
kolem Slunce: 88 pozem. dní

počet měsíců: 0

MERKUR

VENUŠE

ZEM
MARS

JU
PITER

SATURN

URAN
NEPTUN

ROČNÍ OBDOBÍ
Střídání ročních období je ovlivněno: 

- oběhem Země kolem Slunce

- sklonem zemské osy (66,5°)

ZEMĚPIS
HRAVÝ

Nové pracovní sešity Hravý zeměpis jsou vytvořeny moderním  
a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí,  
obsahovou a typologickou pestrostí a motivují žáky k práci.  
Na tvorbě pracovních sešitů se podílel široký kolektiv učitelů  
s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi  
z vyučování zeměpisu. 
Pro stále rostoucí zájem ze strany učitelů jsme se rozhodli 
postupně rozšířit řadu také o přehledně zpracované učebnice  
s nejnovějšími informacemi dle požadavků RVP.

HRAVÝ ZEMĚPIS 6 
v souladu s RVP ZV

• Země jako vesmírné těleso
• Mapa a glóbus
• Stavba zemského tělesa
• Obyvatelstvo světa
• Zemědělství a průmysl,  
   doprava a cestování

Shrnutí učiva
• formát A3
• přehledně zpracované:
   vesmír a Země, biosféra,  
   obyvatelstvo, doprava

Ke každému sešitu zdarma:

HRAVÝ ZEMĚPIS 7 
v souladu s RVP ZV

• Regionální geografie světa
• Afrika
• Amerika
• Asie
• Austrálie a Oceánie 
• Arktida a Antarktida

Fyzická mapa světa
• formát A3
• na druhé straně světadíly +
   přehledné tabulky

Ke každému sešitu zdarma:

56 barevných stran A4

od 69 Kč

pracovní sešit 
56 barevných stran A4

učebnice 
120 barevných stran A4

od 69 Kč

od 139 Kč

Novinka
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6V souladu s RVP

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ 
a vícelet á gymnázia 8V publikaci Hravý zeměpis najdete:

- 60 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol
- každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
poznámky
- moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
a kreativitu žáků
- souhrnný test na konci každé kapitoly

Pracovní sešit je vhodný k učebnici:
Zeměpis 8 - Nakladatelství Fraus
Zeměpis 8 I. a II. díl - Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA
Zeměpis pro 9.ročník (Česká republika) – Nakladatelsví SPN
Zeměpis naší vlasti, Zeměpis světa 3 – Nakladatelství České 
geografické společnosti a jiné.

Pracovní sešit je připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem.

ZEMĚPISHRAVÝ

Evropa a Česká republika

ISBN: 978-80-87881-00-2

9 788087 881002

HRAVÝ ZEMĚPIS 8 
v souladu s RVP ZV

Evropa:
• Evropský světadíl
• Obyvatelstvo
• Hospodářství
• Regiony Evropy

Česká republika
• Přírodní podmínky
• Obyvatelstvo
• Hospodářství
• Kraje České republiky

Obecně zeměpisná mapa
• Evropa
• Česká republika

TAKTIK

Vydavatel: TAKTIK International, s.r.o. www.seminar-taktik.cz

EVROPA - FYZICKÁ MAPAEVROPA OBECNĚ ZEMĚPISNÁ MAPA

CZency-mapaCR.indd   1 21.3.2012   18:58:32

ČESKÁ REPUBLIKA

OBECNĚ ZEMĚPISNÁ MAPA

Ke každému sešitu zdarma:

6
V souladu s RVP

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ 
a vícelet á gymnázia 9V publikaci Hravý zeměpis najdete:

- 60 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol
- každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
poznámky
- moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
a kreativitu žáků
- souhrnný test na konci každé kapitoly

Pracovní sešit je vhodný k učebnici:
Zeměpis 8 - Nakladatelství Fraus
Zeměpis 8 I. a II. díl - Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA
Zeměpis pro 9.ročník (Česká republika) – Nakladatelsví SPN
Zeměpis naší vlasti, Zeměpis světa 3 – Nakladatelství České 
geografické společnosti a jiné.

Pracovní sešit je připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem.

ZEMĚPISHRAVÝ

Lidé a hospodářství

ISBN: 978-80-87881-00-2

9 788087 881002

HRAVÝ ZEMĚPIS 9 
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 8. ročníku
• Politický zeměpis
• Obyvatelstvo světa
• Světové hospodářství
• Globální změny a životní 
   prostředí

Politická mapa světa
• formát A3
• státy světa

Ke každému sešitu zdarma:

Pracovní sešity jsou vhodné k učebnicím,  
které používáte při vyučování zeměpisu.

Na každých 15 ks učebnic pro žáky poskytujeme 1 učebnici pro učitele ZDARMA.

Jako bonus jsme pro učitele připravili 
odpovědi a řešení úkolů v pracovních

sešitech, které vám zašleme e-mailem.

56 barevných stran A4

60 barevných stran A4

od 5 ks zdarma

od 69 Kč

od 69 Kč

Na každých 15 ks pracovních sešitů pro žáky poskytujeme 1 sešit pro učitele ZDARMA.
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pracovní sešit 
52 barevných stran A4

učebnice 
140 barevných stran A4

DĚJEPIS
HRAVÝ

HRAVÝ DĚJEPIS 6
 v souladu s RVP ZV

• Úvod do dějepisu
• Pravěk
• Úvod do starověku
• Přední východ
• Egypt
• Řecko
• Řím
• Indie a Čínaod 69 Kč od 139 Kč

Nové pracovní sešity jsou koncipovány tak, aby žákům inovativním a poutavým způsobem přiblížily učivo 
dějepisu. Prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných pramenů vzbuzují u žáků 
větší zájem o tento předmět. Obsahují úryvky z kronik, které doplňují znalosti z učebnice. Většina cvičení je 
koncipována tak, že vede k uvědomění si historických souvislostí a výsledné řešení přináší žákům obohacující 
informace nebo zajímavosti k danému tématu. Novinkou v naší nabídce z připravované řady je učebnice 
dějepisu pro 6. ročník a také pracovní sešity pro 8. a 9. ročník.

Novinka

HRAVÝ DĚJEPIS 7
 v souladu s RVP ZV

• Raný středověk
• Vrcholný a pozdní středověk
• Raný novověk

• 52 barevných stran A4
• Průběžně zařazené 
   opakovací testy
Přílohy:
• Chronologický přehled
   českých a světových dějin 
   od roku 600 do roku 1650
• Naučné přehledy vědy, 
   kultury a architektury

Pracovní sešit obsahuje:

od 69 Kč

• Průběžně zařazené 
   opakovací testy
Přílohy:
• Přehled dějin pravěku
• Přehled dějin 
   starověkých civilizací
• Památky starověkého světa

Pracovní sešit obsahuje:
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HRAVÝ DĚJEPIS 8
 v souladu s RVP ZV

• Mezi třicetiletou válkou 
   a Francouzskou revolucí
• Velká francouzská revoluce 
   a napoleonské války 
• Mezi Vídeňským kongresem 
   a revolucí 1848
• Revoluce 1848
• Mezi revolucí 1848 a první 
   světovou válkou
• První světová válka

• 52 barevných stran A4
• Průběžně zařazené 
   opakovací testy
Přílohy:
• Chronologický přehled
   českých a světových dějin 
   od roku 1700 do roku 1918
• Naučné přehledy vědy, 
   kultury a architektury

• 52 barevných stran A4
• Průběžně zařazené 
   opakovací testy
Přílohy:
• Chronologický přehled
   československých a světových 
   dějin od roku 1918
• Naučné přehledy kultury,  
  vědy a státních útvarů 
  v poválečném období

Pracovní sešit obsahuje:

Pracovní sešit obsahuje:

od 69 Kč

od 69 Kč

HRAVÝ DĚJEPIS 9
 v souladu s RVP ZV

• Mezi světovými válkami
• Československá republika mezi 
   válkami
• Kultura a věda mezi válkami
• Druhá světová válka 
• Československo za 2. sv. války
• Poválečné dějiny
• Československo po 2. sv. válce
• Kultura a věda v poválečném 
   období
• Co se dělo potom... 

Na každých 15 ks učebnic pro žáky poskytujeme 1 učebnici pro učitele ZDARMA.

Pracovní sešity jsou vhodné k učebnicím,  
které používáte při vyučování dějepisu.

Jako bonus jsme pro učitele připravili 
odpovědi a řešení úkolů v pracovních

sešitech, které vám zašleme e-mailem.

od 5 ks zdarma

Na každých 15 ks pracovních sešitů pro žáky poskytujeme 1 sešit pro učitele ZDARMA.
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INTERAKTIVNÍ 
VÝUKA

Představujeme vám novinku, kterou ocení každý pedagog vyučující 
prostřednictvím digitálních materiálů. Inovativní a moderní způsob 
vzdělávání s profesionálně zpracovaným digitálním obsahem  
a jednoduchým ovládáním pro učitele a žáky.

V případě, že jste zakoupili pracovní sešity 
z českého jazyka, matematiky, prvouky, 
vlastivědy, fyziky a chemie v počtu 15 a více 
kusů, můžete si již dostupné interaktivní 
sešity ZDARMA stáhnout a používat. 
Seznam připravených interaktivních sešitů si můžete 
prohlédnout na našich webových stránkách.

Akce!
INTERAKTIVNÍ PRACOVNÍ SEŠIT:
• je 100% kompatibilní s tištěnou verzí pracovních sešitů
• umožňuje postupně zobrazovat správná řešení
• obsahuje doplňující videa a animace
• umožňuje přehrávat zvukové nahrávky
• umožňuje kreslit do sešitu přímo na tabuli

optimalizováno pro zobrazení na interaktivní tabuli

pohodlné listování

jednoduchý ovládací panel

možnost zobrazovat řešení úkolu kliknutím

obsahují bonusový digitální materiál

... zjistit zajímavosti ze života slavných fyziků?

... využít interaktivní periodickou tabulku prvků?

... řešit křížovky a doplňovačky?

... sledovat praktický chemický pokus s českým dabingem?

Chcete se žáky 
v hodině...

To a mnohem více vám přináší 
interaktivní výuka od vydavatelství TAKTIK!
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
INTERAKTIVNÍCH SEŠITŮ
PRO 2. STUPEŇ

•  životopisy slavných fyziků s českým 
    dabingem
•  generátor testů k opakování učiva
•  množství interaktivních testů 
    k opakování probrané látky

•  interaktivní periodická tabulka prvků
•  VIDEO: 12 chemických pokusů s komentářem
•  množství interaktivních testů k opakování 
    probrané látky

INTERAKTIVNÍ FYZIKA

INTERAKTIVNÍ CHEMIE

Co můžete najít 
v interaktivních sešitech:

A mnoho dalšího...

interaktivní 
křížovky, doplňo-
vačky a spojovačky

1

grafické zobrazení správných 
řešení úkolů pro žáky

2

interaktivní 
periodická tabulka
chemických prvků

3

12 zpracovaných chemických 
pokusů formou videa

4

interaktivní testy 
pro zopakování 
probírané látky

5

životopisy slavných fyziků
s českým dabingem

6

Pokud máte zájem se blíže seznámit s naší  
interaktivní výukou, sjednejte si na tele- 
fonním čísle +420 737 251 450 nebo na  
e-mailu taktik@etaktik.cz bezplatné ško- 
lení od našeho obchodního zástupce. 
V rámci školení dostanete i časově  
omezenou bezplatnou ukázku interaktiv- 
ních sešitů.

Již aktuálně dostupné interaktivní sešity:

Pro 1. stupeň: Pro 2. stupeň:

Český jazyk
Matematika
Vlastivěda
Prvouka

Fyzika
Chemie

Připravujeme: Zeměpis, dějepis a další...

7
možnost genero-
vání testů převodu
jednotek SI pro 
učitele
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2. stupeň
Český jazyk

Prvouka

FyzikaChemie

Matemati ka

ZeměpisMatemati ka DějepisLiteratura

Český jazyk

Přírodopis

1. stupeň

1.

3.

7.

2.

6.

4.

8.

5.

9.
uč

eb
ni

ce

uč
eb

ni
ce

uč
eb

ni
ce

uč
eb

ni
ce

uč
eb

ni
ce

pr
ac

ov
ní

 
uč

eb
ni

ce

m
et

od
ic

ká
př

íru
čk

a
m

et
od

ic
ká

př
íru

čk
a

m
et

od
ic

ká
př

íru
čk

a

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

uč
eb

ni
ce

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

uč
eb

ni
ce

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

uč
eb

ni
ce

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

uč
eb

ni
ce

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
uč

eb
ni

ce
pr

ac
ov

ní
 

se
ši

ty

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
ty

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
ty

pr
ac

ov
ní

 
uč

eb
ni

ce

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

uč
eb

ni
ce

uč
eb

ni
ce

uč
eb

ni
ce

pí
sa

nk
a

pí
sa

nk
y

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
ty

pí
sa

nk
a

uč
eb

ni
ce

uč
eb

ni
ce

uč
eb

ni
ce

uč
eb

ni
ce

pr
ac

. s
eš

ity
pr

ac
. s

eš
ity

pr
ac

. s
eš

it

pr
ac

. s
eš

it

Vlasti věda Přírodověda

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

pr
ac

ov
ní

 
se

ši
t

Ročník: PŘEHLED CELÉ NABÍDKY UČEBNIC 
A PRACOVNÍCH SEŠITŮ

PRVOUKA 
Člověk a jeho svět
Pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ

V souladu 
s RVP

Člověk a jeho svět
pro 1. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
 pro učitele k pracovní učebnici

Člověk a jeho svět
pro 2. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
pro učitele k učebnici  
a pracovnímu sešitu

Obalka.indd   1 5.10.2015   0:08:21

3
Člověk a jeho svět 
pro 3. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
pro učitele k učebnici  
a pracovnímu sešitu

SLABIKÁŘhravÝ

9 788087 881583

ISBN: 978-80-87881-58-3

HRAVÝ SLABIKÁŘ

pracovní sešit pro 1. ročník ZŠ

• Celkem 128 moderních a celobarevných stran 

   podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Sestavil ho odborný tým pedagogů a lektorů 

   na základě zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.

• Výukové texty doprovázejí barevné ilustrace 

   s množstvím detailů, které rozvíjí představivost žáků. 

• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.

• Obsahuje řadu básniček a pohádkových textů.

• Najdeme zde také celobarevné ilustrace s množstvím  

   úkolů, které pomohou s dalším rozvojem grafomotoriky 

   a logického myšlení žáků.

Další sešity z řady:

Pro 1. ročník ZŠ, v souladu s RVP
ABECEDAhravÁhravÁ aBECEDa

Pracovní sešit hravá abeceda obsahuje hravá 
 cvičení k osvojení prvních písmen abecedy, která 
   se děti učí na začátku první třídy analyticko-syntetickou 
     metodou. Součástí jsou grafomotorická cvičení. 
       K motivaci žáků přispívá originální prostředí vodnické 
          třídy a zábavné říkanky.

Hravá abeceda je vytvořena v souladu s rámcovým   
  vzdělávcím programem.

Další sešity z řady:

pracovní sešit pro prvopočáteční 
čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ

9 788087 881590

ISBN: 978-80-87881-59-0

Pro 1. ročník ZŠ, v souladu s RVP

Obalka_Prvouka_3_Pracovni_sesit.indd   3 9.2.2015   11:02:41Obalka_Prvouka_3_Ucebnice.indd   3 9.2.2015   10:53:25

Obalka_Prvouka_Pracovni_sesit_2.indd   3 9.2.2015   13:00:00Obalka_Prvouka_2.indd   3 9.2.2015   12:55:39

ČEŠTINA 2
hravÁ

Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČEŠTINA 2
pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ

• Celkem 96 moderních a celobarevných stran podporuje   
    motivaci a kreativitu žáků.
• Sestavil ho odborný tým pedagogů a lektorů na základě 
    zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Množství cvičení doprovázejí barevné ilustrace, 
    které rozvíjejí představivost žáků.
• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.
• V pracovním sešitu najdeme množství deskových her, 
    vystřihovánek a rébusů, které pomohou s dalším rozvojem 
    grafomotoriky a logického myšlení žáků.
• Rozšiřuje probrané učivo z učebnice Hravá čeština 2.

9 788087 881910

ISBN: 978-80-87881-91-0

Další sešit z řady: Tituly z řady Hravá čeština 1:

PÍSANKA1hravÁ

k Hravé češtině pro 2. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881859

ISBN: 978-80-87881-85-9

HRAVÁ PÍSANKA 1
•  Celkem 36 moderních a celobarevných stran pro nácvik psaní.
•  Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností 
     s výukou na 1. stupni ZŠ.
•  Celá publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také 
    jako omalovánka.
•  Každá strana je doplněna několika úkoly zaměřenými nejen na psaní, 
    ale také na celkový rozvoj žáků.
•  Obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy.
•  Psaní je probíráno hravou a zábavnou formou.

Hravou písanku 2 doplňuje:

text cj1 pisanka 2 PÍSANKA2hravÁ

k Hravé češtině pro 2. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881859

ISBN: 978-80-87881-85-9

HRAVÁ PÍSANKA 2
•  Celkem 36 moderních a celobarevných stran pro nácvik psaní.
•  Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností 
     s výukou na 1. stupni ZŠ.
•  Celá publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také 
    jako omalovánka.
•  Každá strana je doplněna několika úkoly zaměřenými nejen na psaní, 
    ale také na celkový rozvoj žáků.
•  Obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy.
•  Psaní je probíráno hravou a zábavnou formou.

Hravou písanku 2 doplňuje:

ČEŠTINA 2
hravÁ

Učebnice pro 2. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČEŠTINA 2
učebnice pro 2. ročník ZŠ

• Celkem 120 moderně zpracovaných a celobarevných stran  
 
    podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě 
    zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Ústřední téma učebnice, které děti motivuje k další práci.
• Pečlivě vybrané literární úryvky, které děti zaujmou i poučí. 
• Obsahuje řadu kreativních a hravých úloh.
• Výukové texty doprovázejí barevné ilustrace s množstvím 
    detailů, které rozvíjí představivost žáků.
• Závěr učebnice je doplněn množstvím rozšiřujících úloh jako jsou: 
    diktáty, doplňovačky, tajenky a další. 

9 788087 881903

ISBN: 978-80-87881-90-3

Další sešit z řady: Tituly z řady Hravá čeština 1:

ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	8.
•	 Již	od	prvních	stran	pracuje	se	symboly	>,	<,	=	a	s	číslem	nula	a	zavádí	pojem	„číselná	osa”.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Je	přehledně	rozdělen	do	7	tematických	okruhů,	které	umožňují	mezipředmětové	propojení.
•	 Součástí	1.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 1MATEMATIK A

Pracovní učebnice 
pro 1. ročník ZŠ 

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

4V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
1. díl

Hravá matematika 4 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

4V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
1. díl

Hravá matematika 4 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

• Hravou a zábavnou formou procvičuje sčítání a odčítání v oboru čísel do 8.
• Již od prvních stran pracuje se symboly >, <, = a s číslem nula a zavádí pojem „číselná osa”.
• Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky 

pedagogických fakult ČR.
• Je přehledně rozdělen do 7 tematických okruhů, které umožňují mezipředmětové propojení.
• Součástí 1. dílu jsou také přílohy, které zpestřují některé úlohy, podporují dětskou 

představivost a procvičují jejich jemnou motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 11MATEMATIK A

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

HRAVÁ

MATEMATIKA
1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 100
V souladu s RVP ZV

Pracovní učebnice
pro 2. ročník ZŠ

2
ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

• Hravou a zábavnou formou procvičuje sčítání a odčítání v oboru čísel do 8.
• Již od prvních stran pracuje se symboly >, <, = a s číslem nula a zavádí pojem „číselná osa”.
• Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky 

pedagogických fakult ČR.
• Je přehledně rozdělen do 7 tematických okruhů, které umožňují mezipředmětové propojení.
• Součástí 1. dílu jsou také přílohy, které zpestřují některé úlohy, podporují dětskou 

představivost a procvičují jejich jemnou motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 11MATEMATIK A

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

5MATE
MATIKA
1. díl podle nového RVP ZV

HM5_1_DIL_OBALKA 2.indd   1 01/09/14   18:03

5MATE
MATIKA
2. díl podle nového RVP ZV

HM5_2_DIL_OBALKA 2.indd   1 17/08/14   15:50

ISBN: 978-80-87881-64-4

9 788087 881644

2. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	20	bez	přechodu		
přes	základ	10.

•	 Umožňuje,	aby	si	žáci	zadání	slovních	úloh	a	části	některých	typů	úloh	četli	sami.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Je	přehledně	rozdělen	do	5	tematických	okruhů,	které	umožňují	mezipředmětové	propojení.
•	 Součástí	2.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.	

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 1MATEMATIK A

Pracovní učebnice 
pro 1. ročník ZŠ 

2. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 
bez přechodu přes základ 10
V souladu s RVP ZV

4Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ

Hravá matematika 4 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

V souladu s RVP ZV
2. díl4Učebnice pro 4. ročník ZŠ

Hravá matematika 4 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

V souladu s RVP ZV
2. díl

ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

• Hravou a zábavnou formou procvičuje sčítání a odčítání v oboru čísel do 8.
• Již od prvních stran pracuje se symboly >, <, = a s číslem nula a zavádí pojem „číselná osa”.
• Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky 

pedagogických fakult ČR.
• Je přehledně rozdělen do 7 tematických okruhů, které umožňují mezipředmětové propojení.
• Součástí 1. dílu jsou také přílohy, které zpestřují některé úlohy, podporují dětskou 

představivost a procvičují jejich jemnou motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 11MATEMATIK A

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

HRAVÁ

MATEMATIKA
2. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 100
V souladu s RVP ZV

Pracovní učebnice
pro 2. ročník ZŠ

2
ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

• Hravou a zábavnou formou procvičuje sčítání a odčítání v oboru čísel do 8.
• Již od prvních stran pracuje se symboly >, <, = a s číslem nula a zavádí pojem „číselná osa”.
• Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky 

pedagogických fakult ČR.
• Je přehledně rozdělen do 7 tematických okruhů, které umožňují mezipředmětové propojení.
• Součástí 1. dílu jsou také přílohy, které zpestřují některé úlohy, podporují dětskou 

představivost a procvičují jejich jemnou motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 11MATEMATIK A

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

ISBN: 978-80-87881-65-1

9 788087 881651

3. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	20	s	přechodem		
přes	základ	10.

•	 Je	možné	jej	využít	na	konci	1.	nebo	na	začátku	2.	ročníku	ZŠ.
•	 Umožňuje,	aby	si	žáci	zadání	slovních	úloh	a	části	některých	typů	úloh	četli	sami.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Součástí	3.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 1MATEMATIK A

Pracovní učebnice 
pro 1. nebo 2. ročník ZŠ 

3. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20  
s přechodem přes základ 10
V souladu s RVP ZV

3V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

1. díl učebnice Hravá matematika 3

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje násobení a dělení v  oboru 
násobilky, pamětné a  písemné sčítání a odčítání dvojmístných čísel a pamětné 
sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000.

 •  Obsahuje práci s  grafem, hodinami a číselnou osou. 
 •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult ČR.
 •   Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely 

s  názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě 
podbarvené vzorové příklady.

 •  Součástí 1. dílu je také elektronická příloha v  podobě plánu deskové hry, která 
zpestřuje některé úlohy.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. díl
Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. díl
Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. díl

Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. díl
Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. díl

Hravá matematika 3 - učebnice 1. díl
Hravá matematika 3 - učebnice 2. díl
Hravá matematika 3 - pracovní sešit 1. díl
Hravá matematika 3 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 4 - učebnice 1. díl
Hravá matematika 4 - učebnice 2. díl
Hravá matematika 4 - pracovní sešit 1. díl
Hravá matematika 4 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 5 - pracovní sešit 1. díl
Hravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-68-2

9 788087 881682

33V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

1. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATE
MATIKA
MATE

HrMat_03_01_obalka_08.indd   8-9 26.01.16   23:38

33V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

2. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATE
MATIKA
MATE2. díl učebnice Hravá matematika 3

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje písemné sčítání a odčítání 
v oboru čísel do 1 000, dělení se zbytkem a násobení a dělení mimo obor 
násobilky.

•  Obsahuje práci s grafem, jednoduchými tabulkami, hodinami a jednotkami času.
Procvičuje převody jednotek délky, hmotnosti a objemu. 

•  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými 
didaktiky pedagogických fakult ČR.

•  Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely 
s názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě 
podbarvené vzorové příklady.

•  Součástí 2. dílu je také elektronická příloha v podobě plánu deskové hry, která 
zpestřuje výuku.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. díl
Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. díl
Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. díl

Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. díl
Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. díl

Hravá matematika 3 - učebnice 1. díl
Hravá matematika 3 - učebnice 2. díl
Hravá matematika 3 - pracovní sešit 1. díl
Hravá matematika 3 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 4 - učebnice 1. díl
Hravá matematika 4 - učebnice 2. díl
Hravá matematika 4 - pracovní sešit 1. díl
Hravá matematika 4 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 5 - pracovní sešit 1. díl
Hravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699

HrMat_03_02_obalka_07.indd   8-9 26.01.16   22:44

3V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
Člověk a jeho svět

V souladu 
s RVP 5

ISBN  978-80-87881-08-8

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností 
   s výukou na ZŠ.
• Na celkem 56 stranách naleznete dvě hlavní části (Jsme součástí         
   přírody a Člověk) přehledně rozdělené do 5 kapitol s přílohou.
• Součástí sešitu je také opakování ze 4. ročníku a závěrečný 
   souhrnný test.
• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. 
• Pestré typy úloh (křížovky, doplňovačky, rébusy apod.) slouží žákům     
   k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formou.
• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a ilustracemi, u některých    
   úloh se v tajenkách skrývají zajímavosti navíc.
• U každé kapitoly je vyčleněno místo na vlastní poznámky.
• Součástí pracovního sešitu je také příloha – skládanka Lidské tělo.

PŘÍRODOVĚDAPracovní sešit Hravá přírodověda 5:

9 788087 881088

Další pracovní sešit z řady 
Hravá přírodověda pro 4. ročník:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

HP5_Obal.indd   1 2. 9. 2014   11:24:03

4PŘÍRODOVĚDA
Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
Člověk a jeho svět

V souladu s RVP

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností 
   s výukou na ZŠ.
• Celkem 44 stran je přehledně rozděleno do 6 kapitol a 14 podkapitol.
• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. 
• Pestré typy úloh (křížovky, čtyřsměrky, doplňovačky apod.) slouží  
   žákům k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formou.
• Pomocí doplňování, vypisování, vybarvování, přiřazování 
   a vyhledávání si žáci zapamatují důležité pojmy a souvislosti. 
• U některých úloh se v tajenkách skrývají zajímavosti navíc. 
• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a velkými ilustracemi, 
   mj. i stolní hrou. 

Pracovní sešit je připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem.

Pracovní sešit Hravá přírodověda 4:

ISBN  978-80-87881-07-1

9 788087 881071

6V souladu s RVP

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ 
a vícelet á gymnázia 8V publikaci Hravý zeměpis najdete:

- 60 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol
- každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
poznámky
- moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
a kreativitu žáků
- souhrnný test na konci každé kapitoly

Pracovní sešit je vhodný k učebnici:
Zeměpis 8 - Nakladatelství Fraus
Zeměpis 8 I. a II. díl - Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA
Zeměpis pro 9.ročník (Česká republika) – Nakladatelsví SPN
Zeměpis naší vlasti, Zeměpis světa 3 – Nakladatelství České 
geografické společnosti a jiné.

Pracovní sešit je připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem.

ZEMĚPISHRAVÝ

Evropa a Česká republika

ISBN: 978-80-87881-00-2

9 788087 881002

6
V souladu s RVP

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ 
a vícelet á gymnázia 9V publikaci Hravý zeměpis najdete:

- 60 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol
- každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
poznámky
- moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
a kreativitu žáků
- souhrnný test na konci každé kapitoly

Pracovní sešit je vhodný k učebnici:
Zeměpis 8 - Nakladatelství Fraus
Zeměpis 8 I. a II. díl - Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA
Zeměpis pro 9.ročník (Česká republika) – Nakladatelsví SPN
Zeměpis naší vlasti, Zeměpis světa 3 – Nakladatelství České 
geografické společnosti a jiné.

Pracovní sešit je připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem.

ZEMĚPISHRAVÝ

Lidé a hospodářství

ISBN: 978-80-87881-00-2

9 788087 881002

7LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

LITERATURA
Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

8LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 6DOPIS

HP_cz.indd   1 2/4/2015   3:54:28 PM

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 8DOPIS

HP_cz.indd   3 2/4/2015   3:55:06 PM

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 77DOPIS

HP_cz.indd   2 2/4/2015   3:54:46 PM

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 99DOPIS

HP_cz.indd   4 2/4/2015   3:55:20 PM
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2. stupeň
Český jazyk

Prvouka

FyzikaChemie

Matemati ka
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Ročník: PŘEHLED CELÉ NABÍDKY UČEBNIC 
A PRACOVNÍCH SEŠITŮ

PRVOUKA 
Člověk a jeho svět
Pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ

V souladu 
s RVP

Člověk a jeho svět
pro 1. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
 pro učitele k pracovní učebnici

Člověk a jeho svět
pro 2. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
pro učitele k učebnici  
a pracovnímu sešitu

Obalka.indd   1 5.10.2015   0:08:21

3
Člověk a jeho svět 
pro 3. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
pro učitele k učebnici  
a pracovnímu sešitu

SLABIKÁŘhravÝ

9 788087 881583

ISBN: 978-80-87881-58-3

HRAVÝ SLABIKÁŘ

pracovní sešit pro 1. ročník ZŠ

• Celkem 128 moderních a celobarevných stran 

   podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Sestavil ho odborný tým pedagogů a lektorů 

   na základě zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.

• Výukové texty doprovázejí barevné ilustrace 

   s množstvím detailů, které rozvíjí představivost žáků. 

• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.

• Obsahuje řadu básniček a pohádkových textů.

• Najdeme zde také celobarevné ilustrace s množstvím  

   úkolů, které pomohou s dalším rozvojem grafomotoriky 

   a logického myšlení žáků.

Další sešity z řady:

Pro 1. ročník ZŠ, v souladu s RVP
ABECEDAhravÁhravÁ aBECEDa

Pracovní sešit hravá abeceda obsahuje hravá 
 cvičení k osvojení prvních písmen abecedy, která 
   se děti učí na začátku první třídy analyticko-syntetickou 
     metodou. Součástí jsou grafomotorická cvičení. 
       K motivaci žáků přispívá originální prostředí vodnické 
          třídy a zábavné říkanky.

Hravá abeceda je vytvořena v souladu s rámcovým   
  vzdělávcím programem.

Další sešity z řady:

pracovní sešit pro prvopočáteční 
čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ

9 788087 881590

ISBN: 978-80-87881-59-0

Pro 1. ročník ZŠ, v souladu s RVP

Obalka_Prvouka_3_Pracovni_sesit.indd   3 9.2.2015   11:02:41Obalka_Prvouka_3_Ucebnice.indd   3 9.2.2015   10:53:25
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ČEŠTINA 2
hravÁ

Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČEŠTINA 2
pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ

• Celkem 96 moderních a celobarevných stran podporuje   
    motivaci a kreativitu žáků.
• Sestavil ho odborný tým pedagogů a lektorů na základě 
    zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Množství cvičení doprovázejí barevné ilustrace, 
    které rozvíjejí představivost žáků.
• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.
• V pracovním sešitu najdeme množství deskových her, 
    vystřihovánek a rébusů, které pomohou s dalším rozvojem 
    grafomotoriky a logického myšlení žáků.
• Rozšiřuje probrané učivo z učebnice Hravá čeština 2.

9 788087 881910

ISBN: 978-80-87881-91-0

Další sešit z řady: Tituly z řady Hravá čeština 1:

PÍSANKA1hravÁ

k Hravé češtině pro 2. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881859

ISBN: 978-80-87881-85-9

HRAVÁ PÍSANKA 1
•  Celkem 36 moderních a celobarevných stran pro nácvik psaní.
•  Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností 
     s výukou na 1. stupni ZŠ.
•  Celá publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také 
    jako omalovánka.
•  Každá strana je doplněna několika úkoly zaměřenými nejen na psaní, 
    ale také na celkový rozvoj žáků.
•  Obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy.
•  Psaní je probíráno hravou a zábavnou formou.

Hravou písanku 2 doplňuje:

text cj1 pisanka 2 PÍSANKA2hravÁ

k Hravé češtině pro 2. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881859

ISBN: 978-80-87881-85-9

HRAVÁ PÍSANKA 2
•  Celkem 36 moderních a celobarevných stran pro nácvik psaní.
•  Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě zkušeností 
     s výukou na 1. stupni ZŠ.
•  Celá publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také 
    jako omalovánka.
•  Každá strana je doplněna několika úkoly zaměřenými nejen na psaní, 
    ale také na celkový rozvoj žáků.
•  Obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy.
•  Psaní je probíráno hravou a zábavnou formou.

Hravou písanku 2 doplňuje:

ČEŠTINA 2
hravÁ

Učebnice pro 2. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČEŠTINA 2
učebnice pro 2. ročník ZŠ

• Celkem 120 moderně zpracovaných a celobarevných stran  
 
    podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Sestavil ji odborný tým pedagogů a lektorů na základě 
    zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ.
• Ústřední téma učebnice, které děti motivuje k další práci.
• Pečlivě vybrané literární úryvky, které děti zaujmou i poučí. 
• Obsahuje řadu kreativních a hravých úloh.
• Výukové texty doprovázejí barevné ilustrace s množstvím 
    detailů, které rozvíjí představivost žáků.
• Závěr učebnice je doplněn množstvím rozšiřujících úloh jako jsou: 
    diktáty, doplňovačky, tajenky a další. 

9 788087 881903

ISBN: 978-80-87881-90-3

Další sešit z řady: Tituly z řady Hravá čeština 1:

ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	8.
•	 Již	od	prvních	stran	pracuje	se	symboly	>,	<,	=	a	s	číslem	nula	a	zavádí	pojem	„číselná	osa”.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Je	přehledně	rozdělen	do	7	tematických	okruhů,	které	umožňují	mezipředmětové	propojení.
•	 Součástí	1.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 1MATEMATIK A

Pracovní učebnice 
pro 1. ročník ZŠ 

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

4V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
1. díl

Hravá matematika 4 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

4V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
1. díl

Hravá matematika 4 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

• Hravou a zábavnou formou procvičuje sčítání a odčítání v oboru čísel do 8.
• Již od prvních stran pracuje se symboly >, <, = a s číslem nula a zavádí pojem „číselná osa”.
• Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky 

pedagogických fakult ČR.
• Je přehledně rozdělen do 7 tematických okruhů, které umožňují mezipředmětové propojení.
• Součástí 1. dílu jsou také přílohy, které zpestřují některé úlohy, podporují dětskou 

představivost a procvičují jejich jemnou motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 11MATEMATIK A

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

HRAVÁ

MATEMATIKA
1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 100
V souladu s RVP ZV

Pracovní učebnice
pro 2. ročník ZŠ

2
ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

• Hravou a zábavnou formou procvičuje sčítání a odčítání v oboru čísel do 8.
• Již od prvních stran pracuje se symboly >, <, = a s číslem nula a zavádí pojem „číselná osa”.
• Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky 

pedagogických fakult ČR.
• Je přehledně rozdělen do 7 tematických okruhů, které umožňují mezipředmětové propojení.
• Součástí 1. dílu jsou také přílohy, které zpestřují některé úlohy, podporují dětskou 

představivost a procvičují jejich jemnou motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 11MATEMATIK A

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

5MATE
MATIKA
1. díl podle nového RVP ZV

HM5_1_DIL_OBALKA 2.indd   1 01/09/14   18:03

5MATE
MATIKA
2. díl podle nového RVP ZV

HM5_2_DIL_OBALKA 2.indd   1 17/08/14   15:50

ISBN: 978-80-87881-64-4

9 788087 881644

2. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	20	bez	přechodu		
přes	základ	10.

•	 Umožňuje,	aby	si	žáci	zadání	slovních	úloh	a	části	některých	typů	úloh	četli	sami.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Je	přehledně	rozdělen	do	5	tematických	okruhů,	které	umožňují	mezipředmětové	propojení.
•	 Součástí	2.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.	

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 1MATEMATIK A

Pracovní učebnice 
pro 1. ročník ZŠ 

2. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20 
bez přechodu přes základ 10
V souladu s RVP ZV

4Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ

Hravá matematika 4 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

V souladu s RVP ZV
2. díl4Učebnice pro 4. ročník ZŠ

Hravá matematika 4 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

V souladu s RVP ZV
2. díl

ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

• Hravou a zábavnou formou procvičuje sčítání a odčítání v oboru čísel do 8.
• Již od prvních stran pracuje se symboly >, <, = a s číslem nula a zavádí pojem „číselná osa”.
• Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky 

pedagogických fakult ČR.
• Je přehledně rozdělen do 7 tematických okruhů, které umožňují mezipředmětové propojení.
• Součástí 1. dílu jsou také přílohy, které zpestřují některé úlohy, podporují dětskou 

představivost a procvičují jejich jemnou motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 11MATEMATIK A

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

HRAVÁ

MATEMATIKA
2. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 100
V souladu s RVP ZV

Pracovní učebnice
pro 2. ročník ZŠ

2
ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

• Hravou a zábavnou formou procvičuje sčítání a odčítání v oboru čísel do 8.
• Již od prvních stran pracuje se symboly >, <, = a s číslem nula a zavádí pojem „číselná osa”.
• Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky 

pedagogických fakult ČR.
• Je přehledně rozdělen do 7 tematických okruhů, které umožňují mezipředmětové propojení.
• Součástí 1. dílu jsou také přílohy, které zpestřují některé úlohy, podporují dětskou 

představivost a procvičují jejich jemnou motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 11MATEMATIK A

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

1. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
V souladu s RVP ZV

ISBN: 978-80-87881-65-1

9 788087 881651

3. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

•	 Hravou	a	zábavnou	formou	procvičuje	sčítání	a	odčítání	v	oboru	čísel	do	20	s	přechodem		
přes	základ	10.

•	 Je	možné	jej	využít	na	konci	1.	nebo	na	začátku	2.	ročníku	ZŠ.
•	 Umožňuje,	aby	si	žáci	zadání	slovních	úloh	a	části	některých	typů	úloh	četli	sami.
•	 Byl	sestaven	odbornými	pedagogy	a	garantován	a	lektorován	předními	českými	didaktiky	

pedagogických	fakult	ČR.
•	 Součástí	3.	dílu	jsou	také	přílohy,	které	zpestřují	některé	úlohy,	podporují	dětskou	

představivost	a	procvičují	jejich	jemnou	motoriku.

Pracovní učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

4. ročník

3. ročník

5. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 1MATEMATIK A

Pracovní učebnice 
pro 1. nebo 2. ročník ZŠ 

3. díl
Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20  
s přechodem přes základ 10
V souladu s RVP ZV

3V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

1. díl učebnice Hravá matematika 3

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje násobení a dělení v  oboru 
násobilky, pamětné a  písemné sčítání a odčítání dvojmístných čísel a pamětné 
sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000.

 •  Obsahuje práci s  grafem, hodinami a číselnou osou. 
 •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult ČR.
 •   Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely 

s  názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě 
podbarvené vzorové příklady.

 •  Součástí 1. dílu je také elektronická příloha v  podobě plánu deskové hry, která 
zpestřuje některé úlohy.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. díl
Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. díl
Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. díl

Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. díl
Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. díl

Hravá matematika 3 - učebnice 1. díl
Hravá matematika 3 - učebnice 2. díl
Hravá matematika 3 - pracovní sešit 1. díl
Hravá matematika 3 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 4 - učebnice 1. díl
Hravá matematika 4 - učebnice 2. díl
Hravá matematika 4 - pracovní sešit 1. díl
Hravá matematika 4 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 5 - pracovní sešit 1. díl
Hravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-68-2

9 788087 881682

33V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

1. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATE
MATIKA
MATE
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33V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

2. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATE
MATIKA
MATE2. díl učebnice Hravá matematika 3

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje písemné sčítání a odčítání 
v oboru čísel do 1 000, dělení se zbytkem a násobení a dělení mimo obor 
násobilky.

•  Obsahuje práci s grafem, jednoduchými tabulkami, hodinami a jednotkami času.
Procvičuje převody jednotek délky, hmotnosti a objemu. 

•  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými 
didaktiky pedagogických fakult ČR.

•  Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely 
s názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě 
podbarvené vzorové příklady.

•  Součástí 2. dílu je také elektronická příloha v podobě plánu deskové hry, která 
zpestřuje výuku.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. díl
Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. díl
Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. díl

Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. díl
Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. díl

Hravá matematika 3 - učebnice 1. díl
Hravá matematika 3 - učebnice 2. díl
Hravá matematika 3 - pracovní sešit 1. díl
Hravá matematika 3 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 4 - učebnice 1. díl
Hravá matematika 4 - učebnice 2. díl
Hravá matematika 4 - pracovní sešit 1. díl
Hravá matematika 4 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 5 - pracovní sešit 1. díl
Hravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699
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3V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
Člověk a jeho svět

V souladu 
s RVP 5

ISBN  978-80-87881-08-8

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností 
   s výukou na ZŠ.
• Na celkem 56 stranách naleznete dvě hlavní části (Jsme součástí         
   přírody a Člověk) přehledně rozdělené do 5 kapitol s přílohou.
• Součástí sešitu je také opakování ze 4. ročníku a závěrečný 
   souhrnný test.
• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. 
• Pestré typy úloh (křížovky, doplňovačky, rébusy apod.) slouží žákům     
   k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formou.
• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a ilustracemi, u některých    
   úloh se v tajenkách skrývají zajímavosti navíc.
• U každé kapitoly je vyčleněno místo na vlastní poznámky.
• Součástí pracovního sešitu je také příloha – skládanka Lidské tělo.

PŘÍRODOVĚDAPracovní sešit Hravá přírodověda 5:

9 788087 881088

Další pracovní sešit z řady 
Hravá přírodověda pro 4. ročník:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

HP5_Obal.indd   1 2. 9. 2014   11:24:03

4PŘÍRODOVĚDA
Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
Člověk a jeho svět

V souladu s RVP

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností 
   s výukou na ZŠ.
• Celkem 44 stran je přehledně rozděleno do 6 kapitol a 14 podkapitol.
• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. 
• Pestré typy úloh (křížovky, čtyřsměrky, doplňovačky apod.) slouží  
   žákům k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formou.
• Pomocí doplňování, vypisování, vybarvování, přiřazování 
   a vyhledávání si žáci zapamatují důležité pojmy a souvislosti. 
• U některých úloh se v tajenkách skrývají zajímavosti navíc. 
• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a velkými ilustracemi, 
   mj. i stolní hrou. 

Pracovní sešit je připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem.

Pracovní sešit Hravá přírodověda 4:

ISBN  978-80-87881-07-1

9 788087 881071

6V souladu s RVP

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ 
a vícelet á gymnázia 8V publikaci Hravý zeměpis najdete:

- 60 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol
- každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
poznámky
- moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
a kreativitu žáků
- souhrnný test na konci každé kapitoly

Pracovní sešit je vhodný k učebnici:
Zeměpis 8 - Nakladatelství Fraus
Zeměpis 8 I. a II. díl - Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA
Zeměpis pro 9.ročník (Česká republika) – Nakladatelsví SPN
Zeměpis naší vlasti, Zeměpis světa 3 – Nakladatelství České 
geografické společnosti a jiné.

Pracovní sešit je připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem.

ZEMĚPISHRAVÝ

Evropa a Česká republika

ISBN: 978-80-87881-00-2

9 788087 881002

6
V souladu s RVP

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ 
a vícelet á gymnázia 9V publikaci Hravý zeměpis najdete:

- 60 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol
- každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
poznámky
- moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
a kreativitu žáků
- souhrnný test na konci každé kapitoly

Pracovní sešit je vhodný k učebnici:
Zeměpis 8 - Nakladatelství Fraus
Zeměpis 8 I. a II. díl - Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA
Zeměpis pro 9.ročník (Česká republika) – Nakladatelsví SPN
Zeměpis naší vlasti, Zeměpis světa 3 – Nakladatelství České 
geografické společnosti a jiné.

Pracovní sešit je připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem.

ZEMĚPISHRAVÝ

Lidé a hospodářství

ISBN: 978-80-87881-00-2

9 788087 881002

7LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

LITERATURA
Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

8LITERATURA

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 6DOPIS

HP_cz.indd   1 2/4/2015   3:54:28 PM

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 8DOPIS

HP_cz.indd   3 2/4/2015   3:55:06 PM

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 77DOPIS

HP_cz.indd   2 2/4/2015   3:54:46 PM

PŘÍRODOPIS
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 99DOPIS

HP_cz.indd   4 2/4/2015   3:55:20 PM
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Věděli jste, že...
Na základě rozhovorů na školách jsme sestavili přehled několika faktů, které učitelé často neznali:

Při objednávkách nad 15 ks máte možnost získat zdarma roční licenci na verzi titulu pro 
interaktivní tabuli – máme již připraveny interaktivní tituly z fyziky, chemie, vlastivědy  
a všech předmětů pro 1. a 2. ročník.

Každý titul si máte možnost před zakoupením bezplatně objednat a prolistovat – 
bezplatné ukázky si můžete objednat na stránkách www.etaktik.cz, tel. č. 737 251 450  
nebo u obchodního zástupce. Pokud se rozhodnete titul nezakoupit, stačí jej vložit do 
odpovědní obálky a bezplatně vrátit.

Pracovní sešity TAKTIKu jsou univerzální – svým obsahem navazují na řady i jiných 
vydavatelství – učitelé tedy mohou například změnit sešit bez změny učebnice!

Při objednávce nad 5 ks jednoho titulu získáváte řešení v digitální podobě, nad 15 ks i vý- 
tisk pro učitele zdarma – Řešení zasíláme automaticky na e-mail, který uvedete v objednávce.

Učebnice a sešity jsou cenově dostupné – mnozí účastníci seminářů byli překvapeni, 
že naše sešity nejsou drahé a obstojí v konkurenci, přestože jsou oproti ní celobarevné, 
moderní a kreativnější.

Vždy je nejvýhodnější objednat přímo u nás – ve vydavatelství TAKTIK – ne u distribučních 
společností – naše vydavatelství nabízí školám nejnižší ceny a všechny výše uvedené 
bonusy. Ceny distribučních společností nejsou nižší ani po jejich množstevních slevách. 
Koneckonců, jsme to my, kdo sešity tvoříme a tiskneme. Objednávejte na www.etaktik.cz,  
tel. č. 737 251 450 nebo u obchodního zástupce z vydavatelství TAKTIK.

Děkujeme za váš zájem a přejeme mnoho úspěchů.  
         Vydavatelství TAKTIK

1.

2.

3.

5.

4.

6.


