
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:

2Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

ŠKOLNÍ DRUŽINA
HRAVÁ

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

4Člověk a jeho svět
Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP

PŘÍRODOVĚDA

ČÍTANKA 3
HRAVÁ

Pracovní učebnice pro 3. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČÍTANKA 2

• Celá edice byla vyvíjena ve spolupráci s vybranými pedagogy 
    s dlouholetou praxí na 1. stupni ZŠ.
• Obsahuje pečlivě vybrané literární úryvky, které děti jistě zaujmou i poučí.
• Témata úryvků jsou rozdělena podle jednotlivých ročních období.
• Délka ukázek a jejich náročnost zohledňuje věk dětí.
• Učebnice podporuje rozvoj dítěte, vybízí ke zvídavosti a podněcuje 
    zájem o čtení a literaturu.
• Prostřednictvím kreativních a hravých úloh učí práci s textem 
    a procvičuje logické myšlení.
• Cvičení jsou různorodá a neopakují se.
• Při řešení úloh děti postupně řeší velkou tajenku, která vychází 
    z úvodního příběhu.
• Publikace obsahuje mnoho fotografií a ilustrací, dává ale také prostor k tomu, 
    aby si ji děti ilustrovaly samy.

Hravá čítanka je vytvořena v souladu 
s rámcovým vzdělávacím programem.

Další sešity z řady:

pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ

9 788075 630599

ISBN: 978-80-7563-059-9
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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:

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

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

V souladu 
s RVP ZV
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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

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

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
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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
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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
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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
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POŠTOU

Vydavatelství Taktik International, s. r. o.

Argentinská 38

170 00 Praha 7

OSOBNĚ

Obchodní zástupce Vám sešity  
odprezentuje a doručí. Pro  
sjednání schůzky nás kontaktujte  
telefonicky nebo e-mailem.

E-SHOP

www.etaktik.cz

E-MAIL

taktik@etaktik.cz

VÁŽENÍ UČITELÉ,
dovolujeme si Vám představit naši nabídku učebnic, pracovních sešitů a interaktivních titulů.

V první řadě Vám musíme poděkovat za Vaši vytrvalou podporu. Zpětná vazba z řad učitelů nás motivuje  
k tomu, abychom vydávali nové publikace a nepřestávali pracovat na těch již vydaných. Pro následující školní 
rok jsme pro Vás připravili 47 nových tištěných učebnic a pracovních sešitů a 10 interaktivních titulů. 

Pro první stupeň nabízíme kompletní řadu učebnic a pracovních sešitů od 1. po 5. ročník v matematice, 
českém jazyce, prvouce, vlastivědě a přírodovědě. Určitě také nepřehlédněte praktické doplňky Čtenářský 
deník, Barevné příklady, Slohovou výchovu a pracovní sešity do školní družiny. 

Pro druhý stupeň jsme nově připravili učebnice češtiny pro 6. až 9. ročník. Další novinkou jsou také učebnice 
pro 7. ročník ze zeměpisu, dějepisu a přírodopisu.

Kompletní portfolio naleznete přehledně zobrazené na stranách 30 a 31 tohoto katalogu. Podrobnější 
informace o cenách, obsahu, bonusech a dostupnosti titulů 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 našimi vzdělávacími pomůckami, je bezpočet. Optimální proto je,  
v případě zájmu, zavolat na číslo 737 251 450, popř. 733 671 826 či napsat na e-mail taktik@etaktik.cz  
a sjednat si bezplatné školení učitelů ke všem našim pomůckám přímo na Vaší škole.

Zpětná vazba od Vás, učitelů, je pro nás nejdůležitějším prostředkem, jak se stále zdokonalovat. Těšíme  
se na Vaše reakce, nápady a postřehy při užívání pomůcek Vydavatelství Taktik.

OBJEDNÁVKY

– Tituly označené tímto symbolem jsou také v interaktivní podobě.

razítko o. zástupce

2



Řekli o nás...

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 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

Pracovní sešity se mi líbí, budeme je 
objednávat pro žáky i na příští školní rok.

ZŠ Rožmitál pod Třemšínem

S pracovními sešity jsme spokojení. Jsou kvalitní.  Obsahují rozmanité typy příkladů, což žáci oceňují. Vyhovuje mi přijatelná cena a doprava zdarma.
ZŠ Perštejn

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

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

ZŠ náměstí Svobody, Praha 6

Sešity Hravá vlastivěda používáme prvním 

rokem a jsme nadmíru spokojeni. Obzvláště 

grafické zpracování je povedené.

ZŠ Bystřice pod Hostýnem

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

ZŠ Lomnice nad Lužnicí

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

ZŠ Teplá

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 
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Věděli jste, že...?
Na základě rozhovorů na školách jsme sestavili přehled několika faktů, 
které učitelé často neznali:

K objednávkám každých 15 kusů publikací jednoho titulu dostanete navíc jeden výtisk 
daného titulu pro učitele zdarma. Zároveň již dosáhnete na sníženou cenu za jeden kus. 
Zvýhodněnou cenu získáte také při nákupu balíčků.

Škola má možnost si každý titul před zakoupením bezplatně vyzkoušet. Bezplatné ukázky si 
můžete objednat na našem e-shopu, stačí jen zaškrtnout, že chcete bezplatnou ukázku. Tu 
si můžete objednat i u našeho obchodního zástupce, který může také realizovat výstavku 
našeho portfolia přímo u Vás na škole.

Při nákupu prostřednictvím našeho e-shopu nabízíme ty nejvýhodnější ceny, doplněné  
o všechny bonusy a výhody, proto je vždy nejlepší objednat přímo u nás na e-shopu. Stejné 
výhody a ceny Vám také nabídnou obchodní zástupci Vydavatelství Taktik.

Při každé objednávce pracovních sešitů získáváte řešení v digitální podobě. Řešení naleznete 
na svém účtu na našich stránkách v bonusových materiálech. Vše potřebné pro přihlášení 
k účtu zasíláme na e-mail při objednávce. Pokud nemůžete dohledat své přístupové údaje, 
neváhejte se na nás obrátit.

K nákupu každých 15 kusů publikací jednoho titulu získáváte zdarma roční licenci na 
jeho interaktivní verzi. Tento bonus poskytujeme u titulů, u kterých máme interaktivní 
verzi. Aktuálně již máme připraveny interaktivity z prvouky, českého jazyka, vlastivědy,  
matematiky, chemie a fyziky. Interaktivní verze neustále vytváříme a doplňujeme, takže 
budou postupně přibývat.

Vydavatelství Taktik
Děkujeme za váš zájem a přejeme mnoho úspěchů.

5.

3.

4.

2.

1.
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PŘIJÍMAČKY

+

Ucelená řada pracovních sešitů Přijímačky V POHODĚ je určena pro přípravu žáků 5. a 7. ročníku ZŠ na  
jednotné přijímací řízení na víceletá gymnázia. Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem  
na tematické zaměření koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, 
které budou použity v přijímacím řízení víceletých gymnázií.

Jako novinku jsme pro Vaše žáky připravili možnost elektronického srovnávání žáků. Díky němu se žák  
dozví, kolik bodů v jednotlivých testech získal, kolik procent žáků napsalo test lépe, nebo hůře, a to v rámci 
střední školy, na kterou se hlásí, i v rámci celé České republiky.

Balíček Přijímačky 5 a 7  V POHODĚ
Český jazyk a literatura a Matematika

PŘIJÍMAČKY 5 a 7 V POHODĚ
Český jazyk a literatura
 příprava na jednotné přijímací řízení 
 víceletých gymnázií

• Informace k přijímacím zkouškám
• Rady, tipy, triky
• Slovotvorba 
• Lexikologie 
• Sémantika
• Syntax
• Morfologie
• Porozumění textu
• Komunikační a slohová výchova
• Literární výchova
• Kompletní didaktické testy

PŘIJÍMAČKY 5 a 7 V POHODĚ
Matematika
 příprava na jednotné přijímací řízení 
 víceletých gymnázií

• Informace k přijímacím zkouškám
• Rady, tipy, triky
• Přirozená čísla
• Číselná osa a číselné řady
• Grafy a tabulky
• Poměr, procenta, jednotky
• Slovní úlohy
• Geometrické výpočty
• Konstrukční úlohy
• Nestandardní aplikační úlohy
• Kompletní didaktické testy

od 249 Kč

První část je tvořena typovými úlohami 
rozdělenými do tematických oblastí, 
které jsou testované v přijímacím řízení.

Druhá část je tvořena typovými úlohami 
z různých témat procvičovaných v první části 
sešitů, uspořádaných do ukázkových testů.

Pracovní sešity jsou rozděleny do dvou částí:

od 1 ks zdarma: Jako bonus jsme pro žáky připravili klíč správných odpovědí ke stažení online.

Elektronické 
srovnávání žáků

• Zjištění celkového  
   počtu bodů v testu
• Zjištění percentilu  
   v rámci střední školy, 
   na kterou se žák hlásí
• Zjištění percentilu  
   v rámci ČR

99 Kč

pracovní sešit
• 120 barevných stran A4

pracovní sešit
• 120 barevných stran A4

Novinka
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HRAVÁ PRVOUKA 1 
v souladu s RVP ZV

•  Domov
•  Škola
•  Podzim
•  Rodina
•  Zima
•  Lidské tělo
•  Lidé a společnost
•  Jaro
•  Rok
•  Léto

HRAVÁ PRVOUKA 1
METODICKÁ PŘÍRUČKA 
pro učitele k pracovní učebnici pro 1. ročník

•  Kopírovatelné strany s úlohami na rozšiřující učivo
•  Obsahuje řešení úloh
•  Obsahuje cíle výuky a očekávané výstupy dle RVP ZV
•  Náměty pro činnost v hodinách a úkoly pro
    skupinovou práci

HRAVÁ PRVOUKA
Řada Hravá prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět podle RVP ZV. Obsahuje pracovní  
učebnici pro 1. ročník, učebnice a pracovní sešity pro 2. a 3. ročník.
Jednotlivé kapitoly s důrazem na mezipředmětové vazby jsou doplněny také názornými ilustracemi, obrázky 
či fotografiemi.

PŘÍRODA NA PODZIM2. PODZIM  

12

 NAJDI na obrázku srnu a srnce. Podle čeho je rozeznáš? 
 NAJDI prase divoké. Čím se živí? 
  VÍŠ, jak se jmenuje černý pták s červenou čepičkou? 

Proč se mu říká doktor stromů?

 NAJDI na obrázku srnu a srnce. Podle čeho je rozeznáš? 1 NAJDI na obrázku srnu a srnce. Podle čeho je rozeznáš?  NAJDI na obrázku srnu a srnce. Podle čeho je rozeznáš? a
b

  c

 POJMENUJ ostatní zvířata a spočítej je. 
 Která zvířata si dělají zásoby na zimu?  
 Která zvířata v zimě nespí? Kteří ptáci od nás odletěli?

 NAJDI na obrázku srnu a srnce. Podle čeho je rozeznáš? 

, jak se jmenuje černý pták s červenou čepičkou? 

1

12_21_Podzim.indd   12
6.2.2015   12:06:57

NA PROCHÁZCE V LESE

2. PODZIM  

1

DUB
BUK

JÍROVEC

Les je domovem mnoha zvířat i rostlin. My jsme v něm jen na návštěvě. Pro-

to se musíme chovat tiše, neničíme okolí, neodhazujeme odpadky. Do lesa 

chodíme za odpočinkem, dýcháme tam čistý vzduch a sbíráme lesní plody.

STROMY LISTNATÉ

SPOČÍTEJ:

Honzík našel pod dubem 3 hřiby a pod bukem 

2. Jeden vyhodil, protože byl červivý. Kolik hřibů 

mu zbylo?

HONZÍKOVI ZBYLY  
HŘIBY.

HOUBY JSOU 

JEDLÉ I JEDOVATÉ!

Jak se jmenuje náš  

národní strom?

 Na procházce na-

jdi list, vylisuj ho a zjis-

ti, ze kterého stromu 

je. Vy tvořte se třídou 

společný herbář.

M

VYŘEŠ A DOPLŇ:

Na procházce na-

jdi list, vylisuj ho a zjis-PČ

1 2 3 4

2

5 – 2 =  P

1 + 3 = A

1 + 1 = Í

4 – 3 = L

14

HŘIB
SMRKOVÝ MUCHOMŮRKA 

ČERVENÁ

M

12_21_Podzim.indd   14
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35

DALŠÍ NÁMĚTY: Přineste si do školy encyklopedii lidského těla.

  Promítněte si francouzský animovaný seriál „Byl 

jednou jeden život“ (DVD, 26 dílů x 25 min.).

 Obkreslete ležícího spolužá-

ka na velký balicí papír a společ-

ně obrázek dotvořte (práce pro 

2–5 skupin).

 Obkreslete ležícího spolužá-

ka na velký balicí papír a společ-

VV

OBKRESLI svoji ruku na papír.

Kolik máš prstů na jedné ruce?

VYLUŠTI: Naše tělo je pokryto kůží. Co se ale skrývá uvnitř?

VYLUŠTI: Naše tělo je pokryto kůží. Co se ale skrývá uvnitř?

VYLUŠTI: Naše tělo je pokryto kůží. Co se ale skrývá uvnitř?

4

VÍŠ, jak se jmenují tyto orgány v těle? K čemu slouží?

VÍŠ, jak se jmenují tyto orgány v těle? K čemu slouží?

5

 Přineste si do školy encyklopedii lidského těla.

a
  Promítněte si francouzský animovaný seriál „Byl 

jednou jeden život“ (DVD, 26 dílů x 25 min.).

b

Y

T
A

S

L
A

R

O
K S

Je oporou celého těla:

Umožňují nám pohybovat se: 

V

33_40_Lidske_telo.indd   35

6.2.2015   13:31:12
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1 

DOPLŇ
: Na podzim musíme 

často používat 

SEŘAĎ
 mráčky s různým počtem kapek

od 0 do 6. Písmena z mráčků doplň do okének.

T
N

NAKRE
SLI obrázek – co jsi vyluštil(a).

a

b

E

Š
Í

DK

PŘÍRODA NA PODZIM

2. PODZIM .

29

25

Každý člen naší rodiny je důležitý. Máme se rádi a musíme si navzájem 

pomáhat.

 Jak ty doma rodičům pomáháš? Vyber obrázek a VYBARVI ho. 

 Co dělá nejčastěji maminka, tatínek, děti?
1 a

b

 ZAKRoužKuJ spotřebiče, které ulehčují práci v kuchyni. 

 VYPRÁVĚJ, kam patří ostatní pomocníci. 

 VÍŠ, co všechny spotřebiče pohání? 

2 a
b
c

Cíl výuky
●  žáci rozlišují blízké 

příbuzenské vztahy v rodině, 
role rodinných příslušníků 
a vztahy mezi nimi.

●  odvodí význam a potřebu 
vykonávání různých činností 

Pomůcky: složka s písmeny, 
čtvrtka papíru, nůžky, dřevěný 
kolík, 2 korálky, drát

 Vyrobíme si jednoduchý větrník z papíru podle 

návodu.

1 učitel si s dětmi vypráví 
o důležitosti vzájemné pomoci, kdo 
co obvykle má doma na starost, jak 
mohou pomáhat děti svým rodičům.

 Úkol 1: upozorněte na činnosti, 
které jsou pro děti nevhodné – např. 

při vyměňování žárovky hrozí 
nebezpečí zasažení elektrickým 
proudem.

 Úkol 2: 
●  Elektrárny – pouze seznámení 

s nimi, spíše necháme děti 
zamýšlet se nad tím, kolik elektřiny 
spotřebovávají, jestli si život 
bez elektřiny umí představit, co 
všechno funguje na elektřinu…

●  Elektřinu umí vyrobit i slunce 
– solární elektrárny (vliv 
na životní prostředí – zastavování 
půdních ploch…).

Náměty pro čiNNost 
v hodiNách

PoMÁHÁME SI

2

3

mezipředmětové vztahy
 Přilož kartičku s písmenem (které 
znáš, náslovnou hláskou) na obrázek 
spotřebiče – počítač, trouba, šlehač, 
myčka, pračka, mikrovlnka, vrtačka, 
mixér.

1 2 3 4

5

 Origami – skládání z papíru:

Ryba – www.etaktik.cz/kestazeni/origamiryba.doc

Leknín       – www.etaktik.cz/kestazeni/origamileknin.doc  

(Můžeme využít v tématu Chráníme přírodu.)

56

6. LIDÉ A SPOLEČNOST
U RYBNÍKA

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY

 Zazpívejte si písničku „Rybička, 

maličká“.
 

Problémový úkol: 

●  Rybář vylovil 4 ryby. Každá z nich  

vážila 3 kilogramy. Kolik kilogramů  

ryb rybář vylovil?
●  Vypočítej řetězec a zjistíš, kolik mají 

ryby ploutví:  10 – 3 + 1 – 7 + 5 + 4 – 3 =

46

Maminka k obědu smažila kapra. Jak se dostal z rybníka až k nám do 

kuchyně? Kapr vyrostl v rybníku. O ryby v rybníce se stará porybný. 

Rybář je vyloví a prodává. Kdo loví ryby bez povolení, je pytlák. 

1 DOPLŇ do obrázku čísla 
živočichů a rostlin:

ČáP
1

VážkA
2

kAcHNA
3

kAPr
4

šTIkA
5

cEjN
6

SkOkAN
7

LEkNíN
8

VrbA
9

rákOS
10

Ryby dýchají žábrami.
Tělo je pokryto šupinami.

Pohybují se pomocí ploutví.

Žijí ve sladké i slané vodě.hlava
 ŘEKNI:  Které ryby žijí v rybníce?

 Čím se živí štika?
 Znáš nějaký další druh žáby?

a
b

c

2

žábry

trup

3 ZAPAMATUJ SI:

ploutve

6

1 2

8 3

4

9

5

7

10

cíL VýukY●  Žáci se seznamují s živočišným 

druhem ryby, učí se popisovat 

části jejího těla.
●  Vyjmenují některé živočichy 

a rostliny z ekosystému rybník 

– umělý ekosystém vytvořený 

k chovu ryb.Pomůcky: měkký papír 
na skládání, fixy na dokreslení, 

lepidlo (slepení leknínu), obrázky 

s různými druhy ryb

1

NáMĚTY PrO ČINNOST 

V HODINácH Brainstorming na téma ryby

●  Děti vypravují, co vše o nich ví, jaké 

druhy znají, kdo se o ryby stará.

●  Úkol 1: Popisují, co vidí 
na obrázku, doplňují společně čísla.

●  S dětmi si také povídejte o pytláctví 

(můžete si pustit ukázku z filmu 

„Na pytlácké stezce“). Budujeme 

v dětech pocit odpovědnosti – 

neporušovat daná pravidla, zákony.

 Pětilístek – reflexe v závěru hodiny:

Děti vymýšlejí odpovědi na otázky, společně 

s učitelem doplňují „pětilístek“ na tabuli.

1. Co? 

RYBA

2. Jaká? 

DRAVÁ, RYCHLÁ

3. Co dělá? 
 PLAVE, DÝCHÁ,  

LOVÍ

4. Věta se slovem RYBA:  RYBA DÝCHÁ 
ŽÁBRAMI.

5. Synonymum: 
VODNÍ ŽIVOČICH

PŘÍRODA V ZIMĚ

29

 Vyrob jednoduché krmítko a pomoz ptáčkům přežít zimu: Vyrob jednoduché krmítko a pomoz ptáčkům přežít zimu:PČ

V zimě, když napadne , nemají zvířátka dost potravy. Lidé se

o ně musí starat.   jim do krmelců nosí  ,  ,  

i  . My jsme na podzim sbírali   a  .

1  SPOČÍTEJ všechna zvířata na obrázku a POJMENUJ je.
 Které zvíře je největší, které nejmenší?
Čím se které zvíře živí?

a
b

Čím se které zvíře živí?c

 SPOČÍTEJ: Ke krmítku přiletěli 3 vrabci a 4 sýkorky. 
Jeden vrabec ale uletěl. Kolik ptáčků je u krmítka?
2 M

 SPOČÍTEJ všechna zvířata na obrázku a POJMENUJ je. SPOČÍTEJ všechna zvířata na obrázku a POJMENUJ je. SPOČÍTEJ všechna zvířata na obrázku a POJMENUJ je. SPOČÍTEJ všechna zvířata na obrázku a POJMENUJ je.M

 Které zvíře je největší, které nejmenší?
Čím se které zvíře živí?
 Které zvíře je největší, které nejmenší?
Čím se které zvíře živí?
 Které zvíře je největší, které nejmenší?
Čím se které zvíře živí?
M

27_32_Zima.indd   29 6.2.2015   12:23:09

PŘÍRODA V ZIMĚ

29

 Vyrob jednoduché krmítko a pomoz ptáčkům přežít zimu: Vyrob jednoduché krmítko a pomoz ptáčkům přežít zimu:PČ

V zimě, když napadne , nemají zvířátka dost potravy. Lidé se

o ně musí starat.   jim do krmelců nosí  ,  ,  

i  . My jsme na podzim sbírali   a  .

1  SPOČÍTEJ všechna zvířata na obrázku a POJMENUJ je.
 Které zvíře je největší, které nejmenší?
Čím se které zvíře živí?

a
b

Čím se které zvíře živí?c

 SPOČÍTEJ: Ke krmítku přiletěli 3 vrabci a 4 sýkorky. 
Jeden vrabec ale uletěl. Kolik ptáčků je u krmítka?
2 M

 SPOČÍTEJ všechna zvířata na obrázku a POJMENUJ je. SPOČÍTEJ všechna zvířata na obrázku a POJMENUJ je. SPOČÍTEJ všechna zvířata na obrázku a POJMENUJ je. SPOČÍTEJ všechna zvířata na obrázku a POJMENUJ je.M

 Které zvíře je největší, které nejmenší?
Čím se které zvíře živí?
 Které zvíře je největší, které nejmenší?
Čím se které zvíře živí?
 Které zvíře je největší, které nejmenší?
Čím se které zvíře živí?
M
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Další náměty a úlohy  
vztahující se i k jiným  
předmětům jsou označené 
těmito piktogramy:

 český jazyk

 matematika

 výtvarná výchova

 hudební výchova

 pracovní činnosti

 tělesná výchova

 práce ve dvojicích
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Aktivně využívá 
mezipředmětové 
vztahy a souvis-
losti, které jsou 

pro úspěch 
výuky více než 

žádoucí.

Učivo je rozsáhlejší a obsahuje množství námětů na hry, ruko-dělné činnosti a pozorování.

MŮJ   DEN

DOPIŠ názvy částí dne. 
VYPRÁVĚJ o tom, jak trávíš volné odpoledne. 

Do jakých zájmových kroužků chodíš?

DOPIŠ názvy částí dne. 

1
VYPRÁVĚJ o tom, jak trávíš volné odpoledne. 

Do jakých zájmových kroužků chodíš?

VYPRÁVĚJ o tom, jak trávíš volné odpoledne. 

2

Ve škole se učím celé:

Vstávám. Je: 

Na hraní, zájmové kroužky
a domácí úkoly mám celé:

Skončilo vyučování, je právě:

Maminka volá: „Večeře!“ Už je: Venku už je tma. Začíná:

Obědvám ve školní jídelně.
Hraju si venku s kamarády.

Jdu do školy. Je půl osmé. 

Potom se umyju a jdu do postele.

Svačíme o přestávce v 10 hodin.

Maminka mi čte a já usínám.

.

.

.

.

.

.
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Člověk a jeho svět
pro 1. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
 pro učitele k pracovní učebnici

od 89 Kč

149 Kč

•  příloha Můj den
•  výukové papírové hodiny

Ke každé pracovní učebnici zdarma:

pracovní učebnice
• 84 barevných stran A4
• velké ilustrace
• hry:  - otázky a odpovědi
             - pexeso, domino
• opakovací test se sebehodnocením 
   žáka na konci každé kapitoly

• 112 barevných stran A5
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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
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PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
pro učitele k učebnici  
a pracovnímu sešitu
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Člověk a jeho svět 
pro 3. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
pro učitele k učebnici  
a pracovnímu sešitu
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Součástí učebnice jsou velké ilustrace s výjevy z přírody: podzimní les, zahrada, řeka, jaro v lese a u vody, 
léto v lese, léto na poli, letní louka, léto u vody. Texty doprovázejí barevné kresby a fotografie.
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pro 2. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
pro učitele k učebnici  
a pracovnímu sešitu
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pracovní sešit
• 80 barevných stran A4
• Každé téma je zakončeno  
   opakovacím testem 
   a sebehodnocením žáka.
• Pracovní sešit vhodně 
   doplňuje učebnici.

učebnice
• 72 barevných stran A4

Příloha:
•  desková hra
•  rodokmenový strom

•  ekologie
•  výrobní procesy
•  finanční gramotnost
•  multikulturní vztahy
•  pokojové rostliny
•  vnitřní orgány člověka

Ke každému prac. sešitu zdarma:

V naší učebnici najdete i témata, 
která v jiných učebnicích chybí:

HRAVÁ PRVOUKA 2
METODICKÁ PŘÍRUČKA 
pro učitele k pracovní učebnici pro 2. ročník

•  Kopírovatelné strany s úlohami na rozšiřující učivo
•  Obsahuje řešení úloh
•  Obsahuje cíle výuky a očekávané výstupy dle RVP ZV
•  Náměty pro činnost v hodinách a úkoly pro
    skupinovou práci149 Kč

PEXESO PRO HOUBAŘE

1 Rozstříhej si nové kartičky ke hře 

Pexeso pro houbaře z učebnice prvouky. 

 Nauč se rozeznat další druhy 

jedlých i jedovatých hub.
2
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	 Povídejte	si	s	dětmi	o	blížících	se	

prázdninách.	Kam	se	chystají,	kam	by	se	

rády	podívaly,	co	by	chtěly	zažít…

	 Upozorněte	je	na	možná	nebezpečí	

a	přečtěte	si	společně	pravidla	v	učebnici.

	 Žáci	si	mohou	zopakovat	své	

znalosti	při	deskové	hře	„Výlet	s	Otou“,	

která	je	přílohou	pracovního	sešitu.

110

72

U MOŘE

Nasaď	si	pokrývku	
hlavy	a	sluneční	brýle!	
Nezapomeň	se	mazat	
opalovacím	krémem.

NA TÁBOŘE

Na	táboře	i	bez	maminčiny	
pomoci	udržuj	ve	svých	
věcech	pořádek!

NA VÝLETĚ

Na	hradě	se	chovej	podle	
pokynů	průvodce.	S	cizími	
lidmi	nikam	nechoď!	
Na	kolo	vždy	jen	s	přilbou!

NA HORÁCH

Na	horskou	túru	si	
obuj	dobré	turistické	
boty.	Choď	jen	po	
vyznačených	trasách!

V LESE

Sbírej	jen	plody	a	houby,	
které	bezpečně	poznáš!	
Po	návratu	zkontroluj,	
jestli	nemáš	klíště.

U BABIČKY NA VSI

Babičku	a	dědečka	
poslouchej	a	pomáhej	jim!

NA ŘECE

Na	loď	si	oblékni	
plovací	vestu,	i	když		
jsi	plavec!	

U RYBNÍKA

Nikdy	neskákej	do	neznámé	
vody!	V	hloubce	nepřeceňuj		
své	síly!

	 Prázdniny	u	babičky	
(Zdeněk Svěrák – Jaroslav 
Uhlíř: Zpěvník)

HV

NÁMĚTY PRO ČINNOST 
V HODINÁCH

	 ●  Naučte se písničku k táboráku:  
(Okoř,	Niagara,	Chajda	malá…).

	 ●		Poslechněte si písničky: 
„Barbora	píše	z	tábora“,	„Prázdniny	

u	babičky“ (Zdeněk Svěrák – Jaroslav 

Uhlíř, CD 20 let písniček, 2007)

	 ●		„Hlídač	krav“	(Jaromír Nohavica,  
CD Tři čuníci, 1994)

	 Namalujte,	kam	se	chystáte	
na	prázdniny.

MOTIVAČNÍ TEXT

BRZY	BUDE	VYSVĚDČENÍ
(Jiří Žáček)
Školáci	a	poškoláci,	pozor	na	pětky!
S	jedničkami	člověk	užije	víc	psiny.
Dny	už	tančí	k	létu	jako	baletky.
Na	shledanou	školo!	
Hurá	na	prázdniny.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY

10. LÉTO CHYSTÁME	SE	NA	PRÁZDNINY

CÍL VÝUKY
●		Žáci	si	zopakují	probrané	učivo	
o	přírodě.

●	 	Jsou	upozorněni	na	nebezpečí	o	prázd-

ninách	(v	lese,	na	horách,	u	vody…).

●			Jsou	vedeni	k	samostatnému	
a	zodpovědnému	chování.

1

2

3

CHYSTÁME SE NA PRÁZDNINY10. LÉTO
Na	konci	školního	roku	dostal	Ota										od	babi

čky.	Stálo	v	něm:

Na	obálce	byla	napsaná	Otova	
adresa.	Napiš,	na	kterou	adre-
su	by	přišel	dopis	pro	tebe.

1

Napiš,	co	by	sis	měl(a)	s	sebou	
sbalit	na	celodenní	výlet:

2

Milý Otíku!

Brzy Ti začnou prázdniny a já i        se nemůžeme dočkat, až k nám

zase přijedeš. V                          se už koupou děti, na zahrádce dozrály

a                na zahradě jsou plné           .          se těší na to, jak s ním

půjdeš do lesa na                 a k                    na                   . Máme malé 

a čekáme, až přijedeš a dáš mu jméno. I        Flíček Tě nedočkavě vyhlíží. 

Všichni se na Tebe moc těšíme!
 

Tvoje babička

Milá babičko!
Taky se na vás moc těším. Tatínek dostal 

nápad, že letos nepřijedeme autem, ale 

uděláme si celodenní výlet. Vyjdeme 

v pondělí ráno, čekejte nás večer.   

   
Tvůj Ota

SVAČINU,	NÁPOJ

PENíZE

NÁPlASTI,	KAPESNÍKY

OPAlOVACÍ	KRéM

HřEBEN,	PlÁŠTĚNKU

SlUNEČNÍ	BRýlE

110_112_Leto.indd   110
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ŽIJU ZDRAVĚ

6. LIDSKÉ TĚLO 

35

1 Napiš, co bys měl(a) dělat, abys byl(a) zdravý(á). Obrázky ti napoví.

2 Napiš, kterou sportovní aktivitu provozuješ pravidelně každý týden.

3 Napiš, co děláš s těmito předměty při osobní hygieně.

4 Napiš, co ti tento týden udělalo radost.
5 Napiš, komu a čím jsi tento týden udělal(a) radost ty.

A

A

B

C

D

E

B

C

D

E

Jíst pravidelně pestrou stravu,
nepřejídat se, dostatečně pít.

Pravidelně přiměřeně sportovat.
Být každý den na čerstvém vzduchu.

Často se smát a mít dobrou náladu.
Dodržovat osobní hygienu

(mýt se, čistit si zuby, uši, stříhat
si nehty, česat se...)

Namydlím se, vodou opláchnu a ručníkem utřu.

Ostříhám si nehty.Vyčistím si uši.Učešu si vlasy.Vyčistím si zuby

34

Vyprávěj podle obrázku, jak Ota 

s ostatními dětmi prožívá volné 

odpoledne.Jak nejraději trávíš volný čas ty 

a s kým?  Cvičíš rád(a)? Věnuješ se nějakému sportu? 

Vzpomeň si, kdy jsi se naposledy 

smál(a) a kdy jsi byl(a) naopak 

smutný(á). Vysvětli proč. 

1

2

3

b

a

4Popiš, jak pečuješ o své tělo pravidelnou osobní hygienou.

5

Vyskytly se někdy ve tvém okolí vši? 

Víš, jak se proti nim bránit?

6

b

a

 Zazpívejte si písničku: Když jde malý 

bobr spát (Petr Skoumal – Jan Vodňanský).

HV

Víš, že…Lidé, kteří nedodržují osobní hygienu, 

bývají častěji nemocní. Jejich tělo může 

být napadeno nepříjemným hmyzem. 

Přenášejí pak nemoci i na ostatní lidi. 

Abys byl(a) zdravý(á), musíš dodržovat zásady zdravého způsobu života. Co to znamená? 

Zdravě se stravovat, dostatečně pít a pečovat o své tělo. Měl(a) bys být čistotný(á) 

a dodržovat základní hygienické návyky. Tělu prospívá pohyb na čerstvém vzduchu. 

Choď často ven a vyber si přiměřený sport, který by tě bavil. Zdraví také podporují 

smích, radost a dobrá nálada. Smutek, špatné myšlenky a špatná nálada ti neprospívají. 

Vyhýbej se nebezpečným situacím, při kterých by sis mohl(a) přivodit úraz.

Zapamatuj si:Před každým jídlem si umyj ruce mýdlem. Umyj si je i po každém použití toalety 

nebo když přiběhneš z hřiště. Večer se osprchuj teplou vodou. Pravidelně si stříhej 

nehty, čisti uši a zuby. Pečuj také o své vlasy.

vEš

BlEChA

60

Vysvětli, jaký je rozdíl mezi kalendářním rokem a školním rokem.

1

Pro orientaci v čase si lidé vytvořili kalendář. Je to záznam měsíců, týdnů a dnů v roce. 

Každý den je označen číslem. Na každé straně je obvykle zaznamenaný jeden týden. Na-

lezneš zde, kdo má v tomto týdnu svátek, státní svátky nebo významné události. Do ka-

lendáře si můžeš zaznamenávat své poznámky o soukromých událostech či oslavách. 

KALeNDářNí rok ŠKOLNí  rok
1. LeDeN

Září
2.  ÚNOR

říJeN
3. BřeZeN

LISTOPAD
4. DUBeN

PROSINeC
5. KVĚTeN

LeDeN
6. ČeRVeN

ÚNOR
7. ČeRVeNeC BřeZeN

8. SRPeN
DUBeN

9. Září
KVĚTeN

10. říJeN
ČeRVeN

11. LISTOPAD12. PROSINeC

náSTĚnný KaLenDář       stolní KaLenDář       DIář      

Víš, kde najdeš kalendář 

v počítači nebo v mobilním 

telefonu?

2

5. Po Květnové povstání 
českého liduKlaudie6. Út Radoslav Radoslava7. st Stanislav8. ČT Den vítězství9. Pá Ctibor

10. so Blažena11. nE Den matekSvatava

V knihách se pokus najít, 

jak si lidé zaznamenávali 

kalendář v dávných 
dobách.

3

 Na vycházce nasbírej různé 

přírodní materiály (klacíky, kamínky, 

plody atd.) a zkus z nich vytvořit 

kalendář.

VV

Státní svátek připomíná či oslavuje význam-

né historické události či náboženské svát-

ky. Většina dospělých má volno a nemusí jít 

do práce. Děti nejdou do školy.

2014        19. týden 
květen

Kdo má svátek.

den

název měsíce

rok
pořadí týdne

Prázdniny:
ČeRVeNeCSRPeN

státní svátek

fáze Měsíce

významný den

Cíl vÝUKY●  Žáci se seznamují se zásadami zdravého 

způsobu života (sport, zdravé stravování, 

osobní hygiena, pozitivní myšlení).

Pomůcky: předměty osobní hygieny
1

náMĚTy prO ČInnOST 

V hODInách Otázky a úkoly v učebnici 1 až 4: 

Povídejte si o tom, jak trávíte volný čas, 

o sportování, o svých pocitech. 
 

●  Z předmětů na stole vyberte ty, 

které člověk potřebuje k osobní 

hygieně. 
 

●  Následuje práce s učebnicí – úkol 5.

 Vedeme žáky k povědomí, že 

základem zdraví je  spokojenost, radost 

a klidná pozitivní mysl:

2

MeZIpřeDMĚTOVÉ VZTahy

●  Povídejte si o významu zdravého 

pohybu a nepřeceňování sil. 

●  Vyhledejte zajímavé sportovní 

aktivity. Motivujte ty, kteří nesportují.

●  Žádná situace není jen „černá“, vždy 

na ní můžeme najít něco dobrého.

●  Každá, i nejhůře vypadající situace se dá 

vyřešit. Když ji vyřešíš, poučíš se, posílí tě. 

●  Naučte se před každým úkolem říci: „Já 

to zvládnu.“  Vytvořte kroužek. Na židli v jeho 

středu se postupně vystřídají všichni žáci. 

Spolužáci mají za úkol uvědomit si a říci něco 

pozitivního o tom, kdo sedí na židli uprostřed. 

 Pomoc druhým nás může naplnit 

pocitem radosti a štěstí. Komu jsi v nedávné 

době pomohl(a) ty?

3

4

5
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• 112 barevných stran A5

HRAVÁ PRVOUKA 2 
v souladu s RVP ZV

•  Škola
•  Domov
•  Podzim
•  Rodina

od 89 Kč od 79 Kč

22

POMÁHÁME SI

4. RODINAAby nám doma bylo příjemně, musíme o svůj domov pečovat a udržovat ho v čistotě. Ota 

a jeho blízcí mají péči o jejich domov rozdělenu. Každý přispívá svým dílem. Nejtěžší 

práce jsou vždy pro tatínka. Maminka se stará hlavně o domácnost. Děti pomáhají 

mamince i tatínkovi podle svých sil.

 Pojmenuj místnosti v rodinném domě na obrázku.     Jak jsou vybaveny?

 Kde bydlí tvoje rodina?     Popiš váš dům nebo byt.     Máš také svůj pokojíček?

 Co kdo dělá u Oty doma?     Jak máte domácí práce rozdělené u vás doma? 

 Jak doma pomáháš rodičům?    Čím mamince a tatínkovi uděláš radost?

1
2

b

a

b

a

c
b

a
c

d

3

•  Zima
•  Lidské tělo
•  Lidé a společnost

•  Jaro
•  Rok
•  Léto

Na každých 15 ks publikací pro žáky 
poskytujeme 1 publikaci pro učitele 

ZDARMA.

Interaktivní sešit s velkým množstvím bonusových digitálních materiálů:
•  Zobrazení hádanek a motivačních textů
•  Animovaná řešení úkolů
•  Testy pro opakování probírané látky a mnohem více...

Při objednávce nad 15 ks sešitů pro 1. a 2 ročník prvouky:

ZDARMA

Ke každému zakoupenému kusu: 
Jako bonus jsme pro učitele připravili odpovědi a řešení úkolů v pracovních sešitech, které naleznete na svém účtu 

na stránkách www.etaktik.cz. Vše potřebné pro přihlášení k účtu zasíláme na e-mail zadaný v objednávce.

•  kalendář
•  obrázky ke kalendáři

3

ŠKOLNÍ ROK

Vyprávěj, jak se každý den vypravuješ do školy. Kudy do školy chodíš? Co dělají děti na obrázku správně a co špatně? Vytvořte si se spolužáky třídní pravidla.
Kdy začíná školní rok? Kdy školní rok končí? 

Ráno se snažím chodit do školy včas, abych nemusel spěchat. V šatně se přezuji, jdu 
do třídy a připravím si pomůcky na vyučování. Mám moc rád přestávky, protože si 
můžu vyprávět s kamarády.

1
2
3

Víš, že…
Do školy chodíme od září do června. V červenci a srpnu jsou letní prázdniny. Školní rok tedy trvá 10 měsíců. Na konci každého pololetí dostaneme vysvědčení, kde nás učitelé a učitelky hodnotí za naši práci.

15

PODZIM V SADU

V sadu je na podzim plno práce. Na stromech dozrálo ovoce a sadaři je musí očesat. 

Plní bedýnky jablky, hruškami, švestkami, nechávají schnout ořechy. Ve vinohradech 

dozrávají bílé i modré hrozny.

Víš, že…

Když rozkrojíš ovoce, každé je trochu jiné. Některé má uvnitř jádřinec, jiné jednu 

velkou pecku, další malá semínka. Všechno ovoce obsahuje spoustu vitamínů 

a patří do našeho jídelníčku.

Které druhy ovoce 

dozrávají na podzim?

Jak lidé ovoce 

uchovávají přes zimu?

Vylušti další strom, 

jehož plody dozrávají 

na podzim. (Nápověda: 

Stejně se jmenuje 

i jeden stroj a pták.)

1

2

3

Bá ŘEJ

strom: Ja BLo Ň

plod: Ja BLKo

strom: Hru ŠEŇ

plod: Hru ŠKa

strom: ŠVEst Ka

plod: ŠVEst Ka

strom: o ŘEŠá K

plod: o ŘECH

keř: VINNá  r ÉVa

plod: Bo Bu LE 

ma LVICE

PECKo VICE

BOBULE

8

PŘÍRODA NA PODZIM

3. PODZIM Vlaštovky se houfují a odlétají. Nastal podzim. Podzimní měsíce jsou září, říjen, 

listopad. Podzim začíná 23. září. Je to den, kdy noc a den jsou stejně dlouhé – den 

podzimní rovnodennosti.

Popiš podle obrázku, jak vypadá les na podzim. 

Nauč se rozeznávat lesní zvířata, ptáky, rostliny a houby.

1
b
a

1 buk
5 veverka 9 laň

13 strakapoud 17 ostružiník 20 klouzek

2 dub
6 liška 10  prase  divoké 14 brhlík

18 bedla
21 liška

3 smrk 7 zajíc
11 jezevec 15 kapradí

19  hřib  hnědý 22  brusnice borůvka

4 modřín 8 jelen
12 sojka

16 vřes

1

2

3 4

6

8

9

10
11

12

14

16

17

18

20

22

21

1

7



Součástí učebnice jsou také velké ilustrace přirozených a umělých ekosystémů: les, zahrada, pole, louka, 
rybník. Texty doprovázejí barevné kresby a fotografie.
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3
Člověk a jeho svět 
pro 3. ročník ZŠ

PRVOUKA
 METODICKÁ PŘÍRUČKA
pro učitele k učebnici  
a pracovnímu sešitu

pracovní sešit
• 72 barevných stran A4
• Každé téma je zakončeno 
   opakovacím testem 
   a sebehodnocením žáka.
• Pracovní sešit vhodně 
   doplňuje učebnici.

učebnice
• 80 barevných stran A4

Příloha:
•  desková hra 
    na opakování učiva
•  tematický přehled  
    probraného učiva

• finanční gramotnost
• měření fyzikálních veličin
• společenské organizace
• horniny a nerosty

Ke každému prac. sešitu zdarma:

V naší učebnici najdete i témata, 
která v jiných učebnicích chybí:

HRAVÁ PRVOUKA 3
METODICKÁ PŘÍRUČKA 
pro učitele k pracovní učebnici pro 3. ročník

•  Kopírovatelné strany s úlohami na rozšiřující učivo
•  Obsahuje řešení úloh
•  Obsahuje cíle výuky a očekávané výstupy dle RVP ZV
•  Náměty pro činnost v hodinách a úkoly pro
    skupinovou práci149 Kč

HRAVÁ PRVOUKA 3 
v souladu s RVP ZV

•  Škola
•  Domov
•  Živá příroda
•  Svět kolem nás
•  Rodina
•  Lidské tělo
•  Lidé a společnost

od 89 Kč od 79 Kč

•  Neživá příroda
•  Život na Zemi
•  Rostliny
•  Živočichové
•  Vesmír
•  Léto v přírodě

Rozstříhej kartičky s obrázky.

Poznávej nové nerosty a co se 

z nich vyrábí.

Dopiš k nerostům jejich názvy.

Zahraj si se spolužáky hru  

„Černé uhlí“.

1
2

3
4

8. NEŽIVÁ PŘÍRODA         KARETNÍ HRA ČERNÉ UHLÍ

ZUBNÍ VRTAČKA 

S DIAMANTOVÝM  

HROTEM

SMARAGDOVÉ 

NÁUŠNICE

AMETYSTOVÝ 

NÁHRDELNÍK

MIKROPROCESOR 

DO POČÍTAČE

MĚDĚNÝ DRÁT

OZDOBNÁ BROŽ

SOLNÁ LAMPA

HODINKY S KRY

STALY KŘEMENE

ČERNÉ UHLÍ

ZRCADLO 

S VRSTVOU STŘÍBRA

75

Kromě zemědělských plodin roste na polích ještě mnoho rostlin, které označujeme za plevele. 

Jsou to ty rostliny, které rostou na poli proti vůli pěstitelů. Výskyt živočichů je na polích celkem 

chudý hlavně kvůli chemickému ošetřování plodin a těžké mechanizaci. Mnozí živočichové, 

dříve považovaní za škůdce, patří nyní mezi ohrožené druhy (např. křeček polní). 

POLNÍ 
PLODINY
 1 pšenice
 2 kukuřice
 3 slunečnice
 4 lilek brambor
 5 řepka

POLNÍ 
PLEVELE
 6 pýr
 7 koukol
 8 svízel

POLNÍ ŠKŮDCI
 9  mandelinka 

bramborová
 10  blýskáček 

řepkový
 11 hraboš polní
 12 myš domácí

ŽIVOČICHOVÉ 
 13 křeček polní
 14 křepelka polní
 15 zajíc polní
 16 bažant obecný
 17 koroptev polní
 18 káně lesní
 19 skřivan polní

8

11

16

15

12

17

3

4

5

9

10

19

107

74

Pole jsou neoddělitelnou součástí české krajiny. Většina jich vznikla vykácením lesů 

v místech, kde je úrodná půda. Lidé na polích hospodaří, pěstují zde zemědělské plodiny 

pro svou obživu – obilniny, okopaniny, olejniny, luskoviny a přadné rostliny. Produkty 

z polních plodin jsou pro člověka jedním z nejdůležitějších zdrojů potravy.

1  Vyjmenuj nejčastě-
ji pěstované obilniny 
u nás. 
 Uveď příklady 
výrobků, které se 
z obilnin vyrábějí.

2

b

a

3

Které další zemědělské 
plodiny na obrázku 
nejsou?

Znáš některý další plevel, 
který není na obrázku?

Zkus vysvětlit, proč žije 
na poli méně živočichů 
než v lese nebo na louce.

Které stroje pomáhají 
lidem při práci na poli?

4

14
1

13

6

7

18

5

PrOsOPOhaNka
2

ObILNINY

mák sEtý

OLEjNINY

HOřČICe

CÍL VÝUKY
●		Žáci	rozeznávají	polní	plodiny	pěstované	

u	nás.
●	 	Vnímají	pole	jako	přírodní	společenství	

rostlin	a	živočichů.
●	 	Seznamují	se	s	polními	škůdci	a	polním	

plevelem.

Náměty pro čiNNost 
v hodiNách
	 Úkol 1a v učebnici na str. 74:	
Polovinu	plochy	celé	ČR	zaujímá	zemědělská	

půda,	na	většině	se	pěstují	obiloviny	

	–	především	pšenice	a	ječmen.

 Úkol 2 v učebnici na str. 74: 
Zemědělské	plodiny	pěstované	u	nás:

●	 	obiloviny –	pšenice,	ječmen,	žito,	oves,	

pohanka,	proso,	kukuřice
●		olejniny	–	mák	setý,	slunečnice	roční,	

řepka	olejná,	hořčice	bílá

1

2

●		okopaniny	–	brambory,	řepa	cukrová,	řepa	

krmná,	kapusta,	brukev
●		luskoviny	–	hrách,	fazole,	čočka,	sója,	

cizrna,	bob
●		přadné rostliny	–	len

doplnění k učivu:
●		Luštěniny	jsou	semena	luskovin.
●	 	Rýže	je	obilovina,	která	se	u	nás	nepěstuje.

●	 	Další	přadné	rostliny	jsou	konopí,	
jutovník,	bavlník,	agáve	sisálová…

 Úkol 3 v učebnici na str. 74: 
mák	vlčí,	kokoška	pastuší	tobolka,	pcháč,	

bodlák,	lopuch

chrpa modrá	–	dříve	hojně	rozšířený	plevel,	

dnes	je	chráněná.

	 Vysvětli	pranostiku:	Únor	bílý	–	pole	sílí.

pole

3

4

109

Vylušti křížovku – napiš podle číslic názvy 

zemědělských plodin na obrázcích.

Tajenku křížovky doplň do textu: 

Tradiční je u nás pěstování chmele. Říká se mu také 

„zelené zlato“. Plochy osázené touto plodinou se

nazývají 

.

1

2 Víš, k čemu se chmel využívá? Zapiš odpověď:

b

a

1
2

4

3

5

7
6

8

1

2

3

4
6

5

7

8

• 116 barevných stran A5
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U LÉKAŘE
Lékaře navštěvuješ, když jsi nemocný(á). Nemocem je však potřeba předcházet. Proto 

chodíš na pravidelné preventivní prohlídky. Lékař(ka) zapíše tvoji výšku a váhu, 

poslechne si tvé srdce, podívá se ti do krku, vyzkouší tvůj zrak a sluch. Vyšetří také 

vzorek tvé moči, podle které by poznal(a), zda nemáš v těle nějakou infekci. Zkontroluje, 

zda jsi byl(a) očkovaný(á) proti vážným nemocem.
z ubař

Jednou za půl roku bys měl(a) dojít 
na preventivní prohlídku k zubnímu lé-
kaři. Zkontroluje, zda máš všechny zuby 
v pořádku, a ošetří případné zubní kazy. 
Pokud ti rostou zuby křivě, předepíše ti 
rovnátka.

v íš, že…
Děti navštěvují dětského lékaře, do-
spělí mají svého praktického lékaře. 
Běžné nemoci dětský lékař vyléčí 
sám, ale někdy tě také může poslat 
ke specialistovi. Pokud budeš mít 
např. nemocné oko, ošetří tě oční lé-
kař. Když tě bude trápit zánět ucha, 
pošle tě tvůj dětský lékař na oddělení 
ušní – nosní – krční. 

Lékárnička
Měla by být v každé domácnosti připravena pro náhlé případy onemocnění nebo  k ošetření drobných  úrazů. Lékárničku máte  i ve škole, pro případ nehody  ji má tatínek po ruce v autě. 

mOze K

Sr Dce

ža Lu De K

Le Dv Iny

STřeva

Prohlédni si na obrázku, kde máš 
v těle nejdůležitější vnitřní orgány.

1

pLíce

20

RODINNÉ OSLAVY

4. RODINANaše velká rodina se schází nejčastěji na oslavách. Třeba na oslavu mých narozenin. 

Maminka připraví spoustu dobrot. My jí pomáháme a těšíme se na setkání se všemi 

našimi milými. Já jsem oslavenec – dostanu dárky a narozeninový dort, ze kterého 

každému z hostů nabídnu kousek.

Víš, že…Při blahopřání bys měl(a) pěkně stát a dívat se na toho, kdo ti přeje. Za přání 

a za dárek je slušné poděkovat. Každý bude jistě rád, když si jeho dárek prohlédneš 

a vyjádříš z něj radost.
Na slavnostní chvíle je vhodné se obléknout do svátečního oblečení, které by 

mělo být jiné než pro dny všední. Vždy by mělo být čisté a vyžehlené.

Vyprávěj, jak slavíš se svou rodinou své narozeniny ty. 

Kamarád(ka) tě pozval(a) na narozeninovou oslavu. 

     Jak se oblékneš?      Jaký přineseš dárek?      Jak mu (jí) popřeješ?

1
2

b

a

 Umíš zabalit 
dárek? Vyzkoušej si to.

PČ

 Zazpívejte si píseň 
Narozeninová (Zdeněk 

Svěrák – Jaroslav 
Uhlíř: Zpěvník)

HV

KDY SE SEJDE CELÁ RODINA

Naše rodina se schází při různých 

slavnostních příležitostech. Společně 

slavíme narozeniny i jmeniny. Největšími 

oslavami bývají svatby a významná výročí 

narozenin. Všichni se společně bavíme, 

vzpomínáme a užíváme si příjemné chvíle.

c

BRATR HONZÍK

JÁ (OTA)

SESTRA EVA

MAMINKA

TATÍNEK

BABIČKA
DĚDEČEK

TETA

BRATRANEC

STRÝC

KOCOUR MOUREK

PES ŤApKA

s Estř En Ic E

LÉTO V LESE

67

Zapamatuj si:

Sbírej pouze ty houby 

a plody, které bezpečně 

poznáš!!! 

V lese je příjemný chládek, zvláště v parných letních dnech. Les voní houbami, jehličím 

a pryskyřicí. Je domovem mnoha živočichů a rostlin. My, lidé, jsme v lese pouze hosty. 

Chovejme se tam tedy jako na návštěvě.

Poznáš lesní rostliny a živočichy na obrázku?

1

b

a

Chodíš v létě do lesa?     Které plody v lese sbíráš?     Co se v lese nesmí dělat?

2

V našich lesích žijí velmi vzácně také tito savci:

medvěd

VLK

1 borovice 5 jeřáb 9 kuna 13 jedle 17 přeslička
21  rulík zlomocný

2 maliník 6 bříza 10 sova 14 datel 18 mravenec
22  králík divoký

3 kukačka 7 kozák 11 srna 15 srnec 19  hřib borový 23  brusnice brusinka

4 křemenáč 8 ježek 12 plž 16 jahodník 20  hřib žlutomasý 24  vraní oko

2

3

5

6

7 8
9

10

13

14

15

16

17
18

19

422
21

1

24

23

12
20

11

Na každých 15 ks publikací pro žáky 
poskytujeme 1 publikaci pro učitele 

ZDARMA.

Ke každému zakoupenému kusu: 
Jako bonus jsme pro učitele připravili odpovědi a řešení úkolů v pracovních sešitech, které naleznete na svém účtu 

na stránkách www.etaktik.cz. Vše potřebné pro přihlášení k účtu zasíláme na e-mail zadaný v objednávce.
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HRAVÁ PŘÍRODOVĚDA 4
v souladu s RVP ZV

• Živá příroda
• Příroda na podzim
• Příroda v zimě
• Neživá příroda
• Příroda na jaře
• Příroda v létě
• Člověk a příroda
• Závěrečné opakování

HRAVÁ PŘÍRODOVĚDA 5 
v souladu s RVP ZV

• Opakování ze 4. ročníku
• Člověk v přírodě
           1. Neživá příroda
           2. Vesmír
           3. Člověk a živá příroda
• Člověk
           1. Lidské tělo
           2. Lidské výtvory
• Závěrečné opakování

HRAVÁ PŘÍRODOVĚDA
Učebnice a pracovní sešity Hravá přírodověda vycházejí ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět podle RVP ZV. 
Publikace svým pojetím směrují žáky k aktivnímu poznávání přírody, člověka a světa, ve kterém žije. Vedou je  
k nacházení souvislostí mezi rovnováhou přírody a činností člověka. Úlohy jsou doprovázeny reálnými 
fotografiemi a plnobarevnými ilustracemi, které výrazně podporují zájem žáků při procvičování a upevňování 
probíraného učiva.

4Člověk a jeho svět
Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP

PŘÍRODOVĚDA

5Člověk a jeho svět
Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP

PŘÍRODOVĚDA

pracovní sešit
• 44 barevných stran A4
• ilustrace ekosystémů: 
   les, pole, louka, okolí 
   lidských obydlí, rybník 
   a řeka
• příloha stolní hra

pracovní sešit
• 56 barevných stran A4
• Skládanka Lidské tělo
– přehledně a barevně   
   zpracované soustavy 
   člověka

učebnice
• 80 barevných stran A4
• příloha Dělení živé 
   přírody

učebnice
• 80 barevných stran A4
• příloha Co je důležité 
   vědět pro život

od 95 Kč

od 95 Kč

od 49 Kč

od 55 Kč

Novinka

Novinka

Na každých 15 ks publikací pro žáky poskytujeme 1 publikaci pro učitele ZDARMA.

Ke každému zakoupenému kusu: 
Jako bonus jsme pro učitele připravili odpovědi a řešení úkolů v pracovních sešitech, které naleznete na svém účtu 

na stránkách www.etaktik.cz. Vše potřebné pro přihlášení k účtu zasíláme na e-mail zadaný v objednávce.
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Zvýhodněný balíček vlastivědy pro 4. ročník: 

Hravá vlastivěda 4 – Naše vlast – pracovní sešit 
+ Hravá vlastivěda 4 – Naše vlast – učebnice 

+ Hravá vlastivěda 4 – Nejstarší české dějiny – prac. sešit 
+ Hravá vlastivěda 4 – Nejstarší české dějiny – učebnice

HRAVÁ VLASTIVĚDA 4
Naše vlast 
v souladu s RVP ZV
• Česká republika
• Mapy a orientace v krajině
• Povrch, vodstvo, počasí a podnebí
• Zemědělství, nerostné bohatství a průmysl
• Souhrnné opakování

HRAVÁ VLASTIVĚDA 4
Nejstarší české dějiny 
v souladu s RVP ZV
• Od pravěku po Velkomoravskou říši
• Život za vlády Přemyslovců a Lucemburků
• Od husitských válek po první Habsburky

HRAVÁ VLASTIVĚDA
Edice pracovních sešitů a učebnic Hravá vlastivěda poskytuje ucelený pohled na naši vlast a na její jednotlivé 
části. Žáci se seznámí i s historií ČR a osvojí si základní poznatky o evropských zemích. 

od 92 Kč

od 92 Kč

od 55 Kč

od 55 Kč

Interaktivní sešity s velkým množstvím  
bonusových digitálních materiálů:

•  Pexeso hrady a zámky 
•  Puzzle České republiky, erbu 
•  Interaktivní mapa Evropy a mnohem více...

Při objednávce nad 15 sešitů:

ZDARMA

pracovní sešit
• 36 barevných stran A4

pracovní sešit
• 32 barevných stran A4
• přehledně zpracované rodokmeny Přemyslovců, 
   Lucemburků, Jagellonců a Habsburků

učebnice
• 64 barevných stran A4
• velká mapa České 
   republiky

učebnice
• 56 barevných stran A4
• přehledně zpracovaná
   časová osa

od 284 Kč
od 294 Kč10
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HRAVÁ VLASTIVĚDA 5
Česká republika a Evropa 
v souladu s RVP ZV
• Opakování ze 4. ročníku
• Kde jsme byli o prázdninách
• Kraj, v němž žijeme
• Česká republika – demokratický stát
• Praha – hlavní město ČR
• ČR – součást společenstva hospodářsky  
   vyspělých států
• Sousední státy
• Evropa – jeden ze světadílů
• Cestujeme po Evropě
• Opakování a shrnutí

HRAVÁ VLASTIVĚDA 5
Novodobé české dějiny 
v souladu s RVP ZV
• Opakování ze 4. ročníku
• Život v barokní době
• Doba osvícenská (18. století)
• Průmyslová revoluce v Čechách
• Národní obrození (19. století)
• Cesta k samostatné republice
• Poslední století

Na každých 15 ks publikací pro žáky poskytujeme 1 publikaci pro učitele ZDARMA.

pracovní sešit
• 64 barevných stran A4
• Slepé mapy
– 4 různé slepé mapy ČR,
    piktogramy k vystřihnutí 
    a nalepení do mapy

pracovní sešit
• 32 barevných stran A4
• Časová osa
– přehled nejdůležitějších
   mezníků v historii
– od pravěku po vznik ČR

učebnice
• 56 barevných stran A4
• přehledně zpracovaná 
   časová osa

od 92 Kč

od 92 Kč

od 59 Kč

od 55 Kč

učebnice
• 76 barevných stran A4
• velká mapa Evropy

Zvýhodněný balíček vlastivědy pro 5. ročník: 

Hravá vlastivěda 5 – ČR a Evropa – pracovní sešit + Hravá vlastivěda 5 – ČR a Evropa – učebnice 
+ Hravá vlastivěda 5 – Novodobé české dějiny – prac. sešit + Hravá vlastivěda 5 – Novodobé české dějiny – učebnice

od 288 Kčod 298 Kč

Ke každému zakoupenému kusu: 
Jako bonus jsme pro učitele připravili odpovědi a řešení úkolů v pracovních sešitech, které naleznete na svém účtu 

na stránkách www.etaktik.cz. Vše potřebné pro přihlášení k účtu zasíláme na e-mail zadaný v objednávce.
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HRAVÁ MATEMATIKA
Ucelená řada pracovních učebnic, učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň základních škol je 
koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových 
příkladů s řešením a úloh na procvičení nového učiva. Pracovní sešity a učebnice Hravá matematika jsou 
vytvořeny na základě moderního a inovativního přístupu. 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 matematiky.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Pestré typy úloh slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou a zábavnou formou.
• Pracovní učebnici vhodně doplňuje početník.
• Vystřihovací příloha uvnitř pracovní učebnice zpestřuje některé úlohy, 
   podporuje dětskou představivost a procvičuje jemnou motoriku žáků.
• Obsah pracovní učebnice je rozdělen do 7 tematických okruhů, které umožňují mezipředmětové propojení.

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

Interaktivní sešit s velkým množstvím bonusových 
digitálních materiálů:

•  Interaktivní číselná osa
•  Animace správných řešení
•  Spojovačky, příklady a mnohem více...

Při objednávce nad 15 ks sešitů 1. a 2. ročníku matematiky:

ZDARMA

pracovní učebnice
• 48 barevných stran A4

HRAVÁ MATEMATIKA 1
1. DÍL 
v souladu s RVP ZV

• Numerace v oboru čísel do 8
• Sčítání v oboru čísel do 8
• Odčítání v oboru čísel do 8
• Geometrie
• Vystřihovací příloha uprostřed

od 59 Kč

Na každých 15 ks publikací pro žáky poskytujeme 1 publikaci pro učitele ZDARMA.

Ke každému zakoupenému kusu: 
Jako bonus jsme pro učitele připravili odpovědi a řešení úkolů v pracovních sešitech, které naleznete na svém účtu 

na stránkách www.etaktik.cz. Vše potřebné pro přihlášení k účtu zasíláme na e-mail zadaný v objednávce.
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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

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

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

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. díl

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

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

4Učebnice 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: 978-80-87881-64-4

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

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

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
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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

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

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: 978-80-87881-64-4

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

HRAVÝ POČETNÍK 2
1. a 2. díl
pracovní sešit
v souladu s RVP ZV

•  36 černobílých stran A5
•  procvičení základních početních      
    dovedností

HRAVÝ POČETNÍK 1
pracovní sešit
v souladu s RVP ZV

•  36 černobílých stran A5
•  procvičení základních početních      
    dovedností

HRAVÁ MATEMATIKA 1 
2. DÍL 
v souladu s RVP ZV

• Numerace v oboru čísel do 10
• Sčítání v oboru čísel do 10
• Numerace v oboru čísel do 20
• Sčítání  a odčítání v oboru čísel do 20
   (bez přechodu přes základ 10)
• Geometrie
• Vystřihovací příloha uprostřed

HRAVÁ MATEMATIKA 1 
3. DÍL 
v souladu s RVP ZV

• Sčítání v oboru čísel do 20
   (s přechodem přes základ 10)
• Odčítání v oboru čísel do 20
   (s přechodem přes základ 10)
• Metr, litr, kilogram 
• Vystřihovací příloha uprostřed

HRAVÁ MATEMATIKA 2 
1. DÍL 
v souladu s RVP ZV

• Počítání v oboru čísel do 100
• Sčítání a odčítání v oboru čísel do 100 
   (bez a s přechodem přes desítky)
• Geometrie
• Vystřihovací příloha uprostřed

HRAVÁ MATEMATIKA 2 
2. DÍL 
v souladu s RVP ZV

• Násobení  2–10
• Dělení 2–10
• Geometrie
• Vystřihovací příloha uprostřed

pracovní učebnice
• 44 barevných stran A4

pracovní učebnice
• 28 barevných stran A4

pracovní učebnice
• 52 barevných stran A4

pracovní učebnice
• 56 barevných stran A4

od 59 Kč

od 59 Kč

od 29 Kč

od 29 Kč

od 29 Kč

od 79 Kč

od 79 Kč

Při nákupu všech tří dílů 
Hravé matematiky 1 

v rámci balíčku dostanete 
Hravý početník 1 ZDARMA.

Při nákupu obou dílů 
Hravé matematiky 2 

v rámci balíčku dostanete 
oba díly Hravý početník 2 

za cenu jednoho.

13



3V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I. 

V souladu s RVP ZV MATEMATIKA

EAN

3V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I. 

V souladu s RVP ZV MATEMATIKA

EAN

4V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ1. díl

Hravá matematika 4 obsahuje:I. 

V souladu s RVP ZV MATEMATIKA

EAN

4Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ

Hravá matematika 4 obsahuje:I. 

V souladu s RVP ZV MATEMATIKA

EAN

V souladu s RVP ZV

2. díl

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
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Učebnice pro 3. ročník ZŠ

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

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

2. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATE
MATIKAMATE

2. 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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4V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 4. ročník ZŠ

1. díl

Hravá matematika 4 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
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4Učebnice pro 4. ročník ZŠ

Hravá matematika 4 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

EAN

V souladu s RVP ZV2. díl

HRAVÝ POČETNÍK 3
1. a 2. díl
pracovní sešit
v souladu s RVP ZV

•  36 černobílých stran A5
•  procvičení základních početních      
    dovedností

HRAVÝ POČETNÍK 4
1. a 2. díl
pracovní sešit
v souladu s RVP ZV

•  36 černobílých stran A5
•  procvičení základních početních      
    dovedností

HRAVÁ MATEMATIKA 3 
1. DÍL 
v souladu s RVP ZV

• Početní operace v oboru čísel do 100
• Početní operace v oboru čísel do 1000
• Geometrie 
• Elektronická příloha 
   – plán deskové hry

HRAVÁ MATEMATIKA 3 
2. DÍL 
v souladu s RVP ZV

• Jednotky délky, hmotnosti a objemu
• Násobení a dělení čísel do 1000
• Geometrie
• Elektronická příloha – plán deskové hry

HRAVÁ MATEMATIKA 4 
1. DÍL 
v souladu s RVP ZV

• Početní operace v oboru čísel 
   do 10000
• Početní operace v oboru čísel 
   nad 10000
• Geometrie

HRAVÁ MATEMATIKA 4 
2. DÍL 
v souladu s RVP ZV

• Početní operace v oboru přirozených čísel
• Převody jednotek, zlomky
• Geometrie

učebnice
• 80 barevných stran A5

pracovní sešit
• 52 barevných stran A4

učebnice
• 72 barevných stran A5

pracovní sešit
• 44 barevných stran A4

učebnice
• 80 barevných stran A5

pracovní sešit
• 52 barevných stran A4

učebnice
• 72 barevných stran A5

pracovní sešit
• 48 barevných stran A4

od 59 Kč

od 59 Kč

od 59 Kč

od 59 Kč

od 59 Kč

od 59 Kč

od 59 Kč

od 59 Kč

Při nákupu obou dílů 
učebnice a obou dílů sešitu 

Hravé matematiky 4 
v rámci balíčku dostanete 
oba díly Hravý početník 4 

za cenu jednoho.

Při nákupu obou dílů 
učebnice a obou dílů sešitu 

Hravé matematiky 3 
v rámci balíčku dostanete 
oba díly Hravý početník 3 

za cenu jednoho.

od 29 Kč

od 29 Kč

od 29 Kč

od 29 Kč
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Na 2. stupni ZŠ mohou 
žáci využít ucelenou 
řadu pracovních sešitů 
Hravá matematika 
pro 6.–9. ročník ZŠ, 
která plynule navazuje 
na pracovní sešity 
Hravé matematiky 
pro 1. stupeň ZŠ.

HRAVÝ POČETNÍK 5
1. a 2. díl
pracovní sešit
v souladu s RVP ZV

•  36 černobílých stran A5
•  procvičení základních početních      
    dovedností

HRAVÁ MATEMATIKA 5 
1. DÍL 
v souladu s RVP ZV

• Miliony – opakování
• Počítáme s přirozenými čísly
• Počítáme se zlomky
• Práce s daty
• Konstrukce a obvody  – opakování
• Vzájemná poloha geometrických útvarů
• Úhel

HRAVÁ MATEMATIKA 5 
2. DÍL 
v souladu s RVP ZV

• Přirozená čísla větší než milion
• Desetinné zlomky
• Desetinná čísla
• Jednoduché úlohy s procenty
• Aritmetický průměr
• Průměrná rychlost
• Převody jednotek
• Osově souměrné útvary a pravidelné 
   obrazce
• Úhlopříčky
• Jednodušší geometrické útvary
• Složitější geometrické útvary
• Tělesa

učebnice
• 68 barevných stran A5

pracovní sešit
• 48 barevných stran A4

učebnice
• 76 barevných stran A5

pracovní sešit
• 48 barevných stran A4

od 59 Kč

od 59 Kč

od 59 Kč

od 59 Kč

Při nákupu obou dílů 
učebnice a obou dílů sešitu 

Hravé matematiky 5 
v rámci balíčku dostanete 
oba díly Hravý početník 5 

za cenu jednoho.

Novinka

Novinka

Novinka

Na každých 15 ks publikací pro žáky 
poskytujeme 1 publikaci pro učitele 

ZDARMA.

od 29 Kč od 29 Kč

Ke každému zakoupenému kusu: 
Jako bonus jsme pro učitele připravili odpovědi a řešení úkolů v pracovních  
sešitech, které naleznete na svém účtu na stránkách www.etaktik.cz. Vše 
potřebné pro přihlášení k účtu zasíláme na e-mail zadaný v objednávce.

15



ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY 
MATEMATIKA

BALÍČEK HRAVÁ MATEMATIKA 1 
Pracovní učebnice Hravá matematika 1 – 1. díl  +  Hravá matematika 1 – 2. díl  

+  Hravá matematika 1 – 3. díl +  Hravý početník 1

BALÍČEK HRAVÁ MATEMATIKA 2 
Pracovní učebnice Hravá matematika 2 – 1. díl  +  Hravá matematika 2 – 2. díl

+  Hravý početník 2 – 1. díl +  Hravý početník 2 – 2. díl

BALÍČEK HRAVÁ MATEMATIKA 3 
Pracovní sešit Hravá matematika 3 – 1. díl  +  Pracovní sešit Hravá matematika 3 – 2. díl

+  Učebnice Hravá matematika 3 – 1. díl  +  Učebnice Hravá matematika 3 – 2. díl

+  Hravý početník 3 – 1. díl +  Hravý početník 3 – 2. díl 

BALÍČEK HRAVÁ MATEMATIKA 4 
Pracovní sešit Hravá matematika 4 – 1. díl  +  Pracovní sešit Hravá matematika 4 – 2. díl

+  Učebnice Hravá matematika 4 – 1. díl  +  Učebnice Hravá matematika 4 – 2. díl 

+  Hravý početník 4 – 1. díl +  Hravý početník 4 – 2. díl

BALÍČEK HRAVÁ MATEMATIKA 5 
Pracovní sešit Hravá matematika 5 – 1. díl  +  Pracovní sešit Hravá matematika 5 – 2. díl

+  Učebnice Hravá matematika 5 – 1. díl  +  Učebnice Hravá matematika 5 – 2. díl 

+  Hravý početník 5 – 1. díl +  Hravý početník 5 – 2. díl

od 177 Kč

od 187 Kč

od 265 Kč

od 265 Kč

od 265 Kč

+ ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA
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BAREVNÉ PŘÍKLADY
Barevné příklady pro 1.–3. třídu ZŠ jsou zaměřeny na procvičení matematiky pomocí vybarvování. Početní 
příklady spojené s pestrostí barev podporují logické myšlení, kreativitu a prohlubují získané matematické 
dovednosti.

od 59 Kč od 59 Kč od 59 Kč

BAREVNÉ PŘÍKLADY 1 
v souladu s RVP ZV

• Numerace do 5
• Numerace do 8
• Numerace do 10 
• Numerace do 20
• Geometrie

BAREVNÉ PŘÍKLADY 3 
v souladu s RVP ZV

• Násobení a dělení 2–6
• Sčítání a odčítání do 100
• Úsečka a polopřímka
• Numerace do 1000
• Porovnávání a zaokrouhlování
• Násobení a dělení 0–10
• Počítání do 1000

BAREVNÉ PŘÍKLADY 2 
v souladu s RVP ZV

• Sčítání a odčítání desítek
• Počítání se závorkami
• Sčítání a odčítání dvojmístných 
   čísel
• Násobení a dělení jednou, 
   dvěma, deseti
• Násobení a dělení třemi, 
   čtyřmi, pěti a šesti
• Geometrie

pracovní sešit
• 40 barevných stran A4

pracovní sešit
• 40 barevných stran A4

pracovní sešit
• 40 barevných stran A4

Novinka

Na každých 15 ks publikací pro žáky poskytujeme 1 publikaci pro učitele ZDARMA.
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HRAVÝ SLABIKÁŘ 
v souladu s RVP ZV

• Úkoly a hravá cvičení pro práci s ilustracemi
• Deskové hry pro práci celé třídy
• Množství textů, které s dětmi učitel může 
   číst během celého školního roku
• Poutavé ilustrace
• Celobarevné strany s vystřihovacími kartami, 
   které děti poučí i pobaví

HRAVÁ ABECEDA 
v souladu s RVP ZV

• Poutavý sešit s množstvím hravých cvičení
• Úkoly na rozvoj grafomotoriky
• Zábavné básničky a říkanky

HRAVÁ ČEŠTINA
Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je koncipo-
vána tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim umožní naplnit 
ŠVP. Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak RVP ZV, tak i učitelů z praxe. Kromě promyšlených 
a kreativních učebnic a pracovních sešitů jsme se zaměřili také na doplňkové pomůcky (písanky, čítanky, 
hravou abecedu, slohovou výchovu, pracovní listy), které komplet dotvářejí. Na tvorbě pracovních sešitů 
se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování 
českého jazyka.

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

od 99 Kč

od 65 Kč • 48 barevných stran A4

• 128 barevných stran A4

Interaktivní sešit s velkým množstvím 
bonusových digitálních materiálů:

•  Audio nahrávky textu
•  Nácvik psaní písmen a slov
•  Správná řešení úloh
•  Spojovačky a mnohem více...

Při objednávce nad 15 sešitů:

ZDARMA

Na každých 15 ks publikací pro žáky 
poskytujeme 1 publikaci pro učitele 

ZDARMA.

Ke každému zakoupenému kusu: 
Jako bonus jsme pro učitele připravili odpovědi a řešení úkolů v pracovních  
sešitech, které naleznete na svém účtu na stránkách www.etaktik.cz. Vše 
potřebné pro přihlášení k účtu zasíláme na e-mail zadaný v objednávce.
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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 1PÍSANKAhravÁ
k Hravé češtině pro 1. ročník ZŠ, v souladu s RVP

9788087881842

ISBN: 978-80-87881-84-2

ČÍTANKA 1
hravÁ

pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČÍTANKA 1

• Celkem 52 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.
• Pečlivě vybrané literární úryvky, které děti zaujmou i poučí. 
• Obsahuje řadu kreativních a hravých úloh na práci s textem 
    a jeho porozumění.
• Výukové texty doprovázejí barevné ilustrace s množstvím detailů, 
    které rozvíjí představivost žáků.

Hravá čítanka je vytvořena v souladu s rámcovým   
vzdělávacím programem.

Další sešity z řady:

pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ

9 788087 881927

ISBN: 978-80-87881-92-7

PÍSANKA3hravÁ

k Hravé češtině pro 1. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881866

ISBN: 978-80-87881-86-6

HRAVÁ PÍSANKA 3
•  Celkem 40 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 3 doplňuje:

4PÍSANKAhravÁ

k Hravé češtině pro 1. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881873

ISBN: 978-80-87881-87-3

HRAVÁ PÍSANKA 4
•  Celkem 40 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 4 doplňuje:

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

PÍSANKA2hravÁ

k Hravé češtině pro 1. 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:
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PRACOVNÍ LISTY 
Pro 1. ročník jsme připravili v českém jazyce balení 100 pracovních  
listů ve formátu A4 ke kopírování a metodické pokyny, které doplňují  
témata v učebnicích a umožňují individuální práci s nadanými žáky,  
nebo naopak se žáky s poruchami učení. Tyto listy si může škola 
zakoupit za 990 Kč, nebo získat ZDARMA. Na to stačí objednat 
kompletní balík českého jazyka pro celou třídu (více na straně 21).

1PÍSANKAhravÁ
k Hravé češtině pro 1. ročník ZŠ, v souladu s RVP

9788087881842

ISBN: 978-80-87881-84-2

4PÍSANKAhravÁ

k Hravé češtině pro 1. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881873

ISBN: 978-80-87881-87-3

HRAVÁ PÍSANKA 4
•  Celkem 40 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 4 doplňuje:

ČÍTANKA 1
hravÁ

pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČÍTANKA 1

• Celkem 52 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.
• Pečlivě vybrané literární úryvky, které děti zaujmou i poučí. 
• Obsahuje řadu kreativních a hravých úloh na práci s textem 
    a jeho porozumění.
• Výukové texty doprovázejí barevné ilustrace s množstvím detailů, 
    které rozvíjí představivost žáků.

Hravá čítanka je vytvořena v souladu s rámcovým   
vzdělávacím programem.

Další sešity z řady:

pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ

9 788087 881927

ISBN: 978-80-87881-92-7

PÍSANKA3hravÁ

k Hravé češtině pro 1. ročník ZŠ, V souladu s RVP

9 788087 881866

ISBN: 978-80-87881-86-6

HRAVÁ PÍSANKA 3
•  Celkem 40 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 3 doplňuje:

PÍSANKA2hravÁ

k Hravé češtině pro 1. 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:

Komplet Hravé češtiny je doplněn o pracovní učebnici 
čítanky. Zde se žáci naučí hravou formou pracovat  
s textem. Ukázky z knih vybírali přímo učitelé s cílem 
nabídnout dětem zábavu i poučení.

990 Kč nebo ZDARMA

od 29 Kč

od 79 Kč

od 19 Kč od 19 Kč od 19 Kč

V dalších dílech písanek se pro- 
cvičují sklony písma nejčastěji 
doporučované odborníky. Na 
řádcích je dostatek místa i pro 
velké psací písmo. Další prostor 
k procvičování obtížných písmen 
naleznete v pracovních listech  
z českého jazyka.

HRAVÉ PÍSANKY pro 1. ročník ZŠ 
v souladu s RVP ZV

První díl písanky je zaměřený na procvičování 
grafomotoriky. Díky velkým stranám orientova- 
ným na šířku zde žáci naleznou dostatek prostoru 
pro uvolnění ruky. Všechny úkoly jsou nápadité, 
hravé a navíc je doprovází krátká básnička.

• 28 barevných stran A4 • 36 barevných 
stran A5

• 40 barevných 
stran A5

• 40 barevných 
stran A5

HRAVÁ ČÍTANKA 1 
v souladu s RVP ZV

• Pracovní učebnice zaměřená na porozumění 
   a práci s textem
• Úryvky knih vybrané přímo učiteli 
• Množství omalovánek a jiných doplňkových 
   úkolů

pracovní učebnice
• 52 barevných stran A4
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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:

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

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:

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:

HRAVÁ ČEŠTINA 2
v souladu s RVP ZV

• Poutavý ústřední příběh zaměřený na cestu 
   kolem světa
• Úkoly, které rozvíjí zájem dětí o učivo
• Práce s komiksy a dalšími ilustracemi 
• Deskové a jiné hry (pexesa, jazykolamy, labyrinty)
• Hravé úlohy k vystřihování a nalepování karet

HRAVÉ PÍSANKY pro 2. ročník ZŠ
v souladu s RVP ZV

• Souhrn rad pro rodiče, které navedou děti ke správnému 
   sezení a psaní
• Celobarevný design, který děti bude motivovat písanky používat

od 89 Kč
od 89 Kč

od 25 Kč od 25 Kč

učebnice
• 120 barevných stran B5

• 36 barevných 
stran A5

• 36 barevných 
stran A5

pracovní sešit
• 96 barevných stran A4

od 79 Kč

HRAVÁ ČÍTANKA 2 
v souladu s RVP ZV

• Pracovní učebnice zaměřená na porozumění a práci s textem
• Úkoly a hravá cvičení pro práci s ilustracemi
• Množství textů, které s dětmi může učitel 
   číst během celého školního roku
• Vybrané literární úryvky, které 
   děti zaujmou i poučí
• Řada kreativních a hravých úloh

Novinka

pracovní učebnice
• 96 barevných stran A4
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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:

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 2ČEŠTINA 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:

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:

ČÍTANKA 3
HRAVÁ

Pracovní učebnice pro 3. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČÍTANKA 2

• Celá edice byla vyvíjena ve spolupráci s vybranými pedagogy 
    s dlouholetou praxí na 1. stupni ZŠ.
• Obsahuje pečlivě vybrané literární úryvky, které děti jistě zaujmou i poučí.
• Témata úryvků jsou rozdělena podle jednotlivých ročních období.
• Délka ukázek a jejich náročnost zohledňuje věk dětí.
• Učebnice podporuje rozvoj dítěte, vybízí ke zvídavosti a podněcuje 
    zájem o čtení a literaturu.
• Prostřednictvím kreativních a hravých úloh učí práci s textem 
    a procvičuje logické myšlení.
• Cvičení jsou různorodá a neopakují se.
• Při řešení úloh děti postupně řeší velkou tajenku, která vychází 
    z úvodního příběhu.
• Publikace obsahuje mnoho fotografií a ilustrací, dává ale také prostor k tomu, 
    aby si ji děti ilustrovaly samy.

Hravá čítanka je vytvořena v souladu 
s rámcovým vzdělávacím programem.

Další sešity z řady:

pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ

9 788075 630599

ISBN: 978-80-7563-059-9

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:

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

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

TEXT ZE ČÍT 2



HRAVÁ ČEŠTINA 3
v souladu s RVP ZV

• Ústřední příběh vypravující zážitky z cest
• Slohová část přehledně oddělena v druhé 
   části učebnice 
• Opakovací otázky a krátké shrnutí na konci 
   každé kapitoly 
• Mezipředmětové vztahy
• Grafika rozvíjející 
   představivost dětí
• Nápadité a hravé úlohy 
• Úlohy s prvky moderní 
   komunikace

od 89 Kč
od 89 Kč

učebnice
• 120 barevných stran B5

pracovní sešit
• 96 barevných stran A4

ČÍTANKA 3
HRAVÁ

Pracovní učebnice pro 3. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČÍTANKA 2

• Celá edice byla vyvíjena ve spolupráci s vybranými pedagogy 
    s dlouholetou praxí na 1. stupni ZŠ.
• Obsahuje pečlivě vybrané literární úryvky, které děti jistě zaujmou i poučí.
• Témata úryvků jsou rozdělena podle jednotlivých ročních období.
• Délka ukázek a jejich náročnost zohledňuje věk dětí.
• Učebnice podporuje rozvoj dítěte, vybízí ke zvídavosti a podněcuje 
    zájem o čtení a literaturu.
• Prostřednictvím kreativních a hravých úloh učí práci s textem 
    a procvičuje logické myšlení.
• Cvičení jsou různorodá a neopakují se.
• Při řešení úloh děti postupně řeší velkou tajenku, která vychází 
    z úvodního příběhu.
• Publikace obsahuje mnoho fotografií a ilustrací, dává ale také prostor k tomu, 
    aby si ji děti ilustrovaly samy.

Hravá čítanka je vytvořena v souladu 
s rámcovým vzdělávacím programem.

Další sešity z řady:

pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ

9 788075 630599

ISBN: 978-80-7563-059-9

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:

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

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

TEXT ZE ČÍT 2

od 79 Kč

HRAVÁ ČÍTANKA 3 
v souladu s RVP ZV

• Pracovní učebnice zaměřená na porozumění a práci s textem
• Úkoly a hravá cvičení pro práci s ilustracemi
• Množství textů, které s dětmi může učitel číst během celého školního roku
• Vybrané literární úryvky, které děti zaujmou i poučí
• Řada kreativních a hravých úloh na práci s textem a jeho porozumění

MŮJ ČTENÁŘSKÝ DENÍK

• Vhodný na záznam povinné i nepovinné četby
• Připravená osnova usnadní žákům zápis
• Obsahuje atraktivně zpracovaný úkol na každé dvoustraně
• Do deníku mohou žáci kreslit i psát
• Obsahuje ukázku zpracovaného zápisu

Novinka

pracovní učebnice
• 96 barevných stran A4

ČTENÁŘSKÝ DENÍK
Čtenářský deník je určen pro žáky 1. stupně ZŠ. Každý mladý 
čtenář ocení tuto praktickou pomůcku pro své zápisy.

od 59 Kčpracovní sešit
• 44 barevných stran B5

Novinka
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ČÍTANKA 4
HRAVÁ

Pracovní učebnice pro 4. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČÍTANKA 2

• Celá edice byla vyvíjena ve spolupráci s vybranými pedagogy 
    s dlouholetou praxí na 1. stupni ZŠ.
• Obsahuje pečlivě vybrané literární úryvky, které děti jistě zaujmou i poučí.
• Témata úryvků jsou rozdělena podle jednotlivých ročních období.
• Délka ukázek a jejich náročnost zohledňuje věk dětí.
• Učebnice podporuje rozvoj dítěte, vybízí ke zvídavosti a podněcuje 
    zájem o čtení a literaturu.
• Prostřednictvím kreativních a hravých úloh učí práci s textem 
    a procvičuje logické myšlení.
• Cvičení jsou různorodá a neopakují se.
• Při řešení úloh děti postupně řeší velkou tajenku, která vychází 
    z úvodního příběhu.
• Publikace obsahuje mnoho fotografií a ilustrací, dává ale také prostor k tomu, 
    aby si ji děti ilustrovaly samy.

Hravá čítanka je vytvořena v souladu 
s rámcovým vzdělávacím programem.

Další sešity z řady:

pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ

9 788075 630599

ISBN: 978-80-7563-059-9

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:

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

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

TEXT ZE ČÍT 2

HRAVÁ ČEŠTINA 4
v souladu s RVP ZV

• Ústřední příběh zasazený do tématu
   evropských států
• Mezipředmětové vztahy
• Sešit hravou formou doplňuje učebnici
• Opakovací otázky 
   a krátké shrnutí 
   na konci každé 
   kapitoly 

HRAVÁ ČEŠTINA 5
v souladu s RVP ZV

• Slovo a jeho význam, stavba slova, slova příbuzná
• Zdvojené souhlásky
• Tvarosloví (morfologie)
• Podstatná jména
• Přídavná jména
• Zájmena, číslovky
• Slovesa
• Věta jednoduchá 
   a souvětí
• Přímá řeč
• Vypravování
• Popis děje

od 89 Kč

od 89 Kč

od 79 Kčod 79 Kč

od 89 Kč

od 89 Kč

učebnice
• 140 barevných stran B5

učebnice
• 128 barevných stran B5

pracovní sešit
• 96 barevných stran A4

pracovní sešit
• 96 barevných stran A4

pracovní učebnice
• 128 barevných stran B5

pracovní učebnice
• 120 barevných stran B5

HRAVÁ ČÍTANKA 4 / 
HRAVÁ ČÍTANKA 5 
v souladu s RVP ZV

• Pracovní učebnice zaměřené na porozumění 
   a práci s textem
• Úkoly a hravá cvičení pro práci s ilustracemi
• Množství textů, které s dětmi může učitel číst 
   během celého školního roku
• Vybrané literární úryvky, které děti zaujmou i poučí
• Řada kreativních a hravých úloh

Novinka

Novinka
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HRAVÁ

Pracovní učebnice pro 4. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČÍTANKA 2

• Celá edice byla vyvíjena ve spolupráci s vybranými pedagogy 
    s dlouholetou praxí na 1. stupni ZŠ.
• Obsahuje pečlivě vybrané literární úryvky, které děti jistě zaujmou i poučí.
• Témata úryvků jsou rozdělena podle jednotlivých ročních období.
• Délka ukázek a jejich náročnost zohledňuje věk dětí.
• Učebnice podporuje rozvoj dítěte, vybízí ke zvídavosti a podněcuje 
    zájem o čtení a literaturu.
• Prostřednictvím kreativních a hravých úloh učí práci s textem 
    a procvičuje logické myšlení.
• Cvičení jsou různorodá a neopakují se.
• Při řešení úloh děti postupně řeší velkou tajenku, která vychází 
    z úvodního příběhu.
• Publikace obsahuje mnoho fotografií a ilustrací, dává ale také prostor k tomu, 
    aby si ji děti ilustrovaly samy.

Hravá čítanka je vytvořena v souladu 
s rámcovým vzdělávacím programem.

Další sešity z řady:

pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ

9 788075 630599

ISBN: 978-80-7563-059-9

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:

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

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

TEXT ZE ČÍT 2



HRAVÁ 
SLOHOVÁ VÝCHOVA
Dalším doplněním kompletu Hravé češtiny jsou pracovní sešity slohové výchovy. Sešity obsahují předpři-
pravená témata podle RVP a  jsou určena pro práci žáků v hodině. Hravá slohová výchova pokrývá výuku 
slohu na celý školní rok. Hravý sloh zohledňuje zájmy současného žáka, které stále více zasahují do písemného 
projevu dětí. Jsou zde proto zastoupena témata chat, sociální sítě, novodobá přísloví a mediální sdělení.

od 59 Kč od 59 Kč od 59 Kč

HRAVÁ SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 3 
v souladu s RVP ZV

• Pracovní sešit se zaměřuje na 
   komunikační a slohovou výchovu
• Na tématech hodiny se procvičí 
   konkrétní slohový útvar
• Žáci se učí vnímat okolní svět 
   a také sebe sama

Obsahuje například témata:
pozvánka, vyprávění, reportáž, 
dopis, bajka, tvorba básně, popis 
pracovního postupu, akrostich 
a další...

HRAVÁ SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 5 
v souladu s RVP ZV

• Rozvoj představivosti a obra-
   zotvornosti podpoří bohaté 
   využití obrazového materiálu
• Jsou zde využívány metody 
   tvůrčího psaní a skupinové práce
• Učí žáka vyjádřit své pocity

Obsahuje například témata:
dialog, anketa, vypravování  
s personifikací, rozhovor, chara- 
kteristika postavy, práce s příslo-
vím, dokončení příběhu a další...

HRAVÁ SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 4
v souladu s RVP ZV

• Učí žáky využívat mateřštinu 
   v mluvené i písemné podobě
• Jednotlivá témata jsou
   zpracována do více cvičení
• Žáci se seznámí s novými pojmy

Obsahuje například témata:
tvorba osnovy, popis věci, popis 
zvířete, charakteristika osoby, 
sdělení, dopis, recenze, recept, 
inzerát a další...

pracovní sešit
• 40 barevných stran A4

pracovní sešit
• 40 barevných stran A4

pracovní sešit
• 40 barevných stran A4

Novinka

Na každých 15 ks publikací pro žáky poskytujeme 1 publikaci pro učitele ZDARMA.
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ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY 
ČESKÝ JAZYK

BALÍČEK HRAVÁ ČEŠTINA 1 

Hravá abeceda  +  Hravý slabikář  +  Hravá čítanka 1  

+  Hravé písanky 1 – 1. díl, 2. díl, 3. díl, 4. díl

BALÍČEK HRAVÁ ČEŠTINA 2 

Učebnice Hravá čeština 2  +  Pracovní sešit Hravá čeština 2  +  Hravá čítanka 2  + Hravé písanky 2 – 1. díl, 2. díl

BALÍČEK HRAVÁ ČEŠTINA 3 

Učebnice Hravá čeština 3  +  Pracovní sešit Hravá čeština 3  +  Hravá čítanka 3

BALÍČEK HRAVÁ ČEŠTINA 4 

Učebnice Hravá čeština 4  +  Pracovní sešit Hravá čeština 4  +  Hravá čítanka 4

BALÍČEK HRAVÁ ČEŠTINA 5 

Učebnice Hravá čeština 5  +  Pracovní sešit Hravá čeština 5  +  Hravá čítanka 5

od 329 Kč

od 297 Kč

od 257 Kč

od 257 Kč

od 257 Kč

+ ZDARMA
pracovní listy

BALÍČEK KOMPLETNÍ 1. ROČNÍK 1. STUPNĚ ZŠ 
Hravá abeceda + Hravý slabikář + Hravá čítanka 1 + Hravá písanka 1 – 1. díl + 2. díl + 3. díl + 4. díl  

+ Hravá prvouka 1 + Hravá matematika 1 – 1. díl + 2. díl +  3. díl + Hravý početník 1

BALÍČEK KOMPLETNÍ 1. ROČNÍK

od 595 Kč
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Sešity Hravá školní družina nabízejí pestré aktivity, u kterých žáci relaxují a odpočívají. Publikace jim tak  
poskytuje různé zajímavé činnosti, na něž se děti těší a jež jsou vytvářeny ve spolupráci se zkušenými 
vychovatelkami. Velké množství činností od malování, čtení, vystřihování, přes hádanky a různé rébusy nebo 
náměty pro kreativní práci dává dětem ve školní družině inspiraci pro jejich další rozvoj a podporuje jejich 
zájmy. Mnoho dotazů a reakcí od vychovatelek nás podnítilo ke tvorbě sešitů pro děti, abychom jim zpříjemnili 
chvíle strávené ve školní družině. Kromě jiného v úvodu sešity obsahují zajímavé seznámení s pravidly slušného 
chování v každé školní družině, které si můžete s dětmi upravit nebo doplnit.

1Pracovní sešit pro 1. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

ŠKOLNÍ DRUŽINA
HRAVÁ 2Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ

V souladu s RVP ZV

ŠKOLNÍ DRUŽINA
HRAVÁ 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

V souladu s RVP ZV

ŠKOLNÍ DRUŽINA
HRAVÁ

od 69 Kč od 69 Kč od 69 Kč

HRAVÁ ŠKOLNÍ 
DRUŽINA 1
v souladu s RVP ZV

• Slouží k zábavě, relaxaci 
   a odpočinku ve školní družině
• Výběr z množství zajímavých 
   a kreativních činností - malování, 
   čtení, vystřihování, hádanky, 
   rébusy, …

HRAVÁ ŠKOLNÍ 
DRUŽINA 3
v souladu s RVP ZV

• Témata navazují na probíhající 
   období školního roku
• Součástí je společenská hra

HRAVÁ ŠKOLNÍ 
DRUŽINA 2
v souladu s RVP ZV

• Zábava na odpoledne, která se 
   týká toho, co se probírá ve škole
• Hned v úvodu se seznámíte 
   s pravidly slušného chování 
   v každé školní družině, které si 
   mohou vychovatelé s dětmi 
   upravit nebo doplnit

pracovní sešit
• 40 barevných stran A4

pracovní sešit
• 40 barevných stran A4

pracovní sešit
• 40 barevných stran A4

Na každých 10 ks publikací pro žáky poskytujeme 1 publikaci pro učitele ZDARMA.

Novinka
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Všechny tituly jsou zpracovány inovativním způsobem se zaměřením 
na efektivní využívání hravých prvků. Sešity se vyznačují tvořivostí, 
podporují dětskou vnímavost, stimulují poznávání a rozvíjejí grafo- 
motorické schopnosti dětí ve věku od 4 do 6 let.

MATEŘSKÉ 
ŠKOLY

24 stran A4 V souladu s RVP PV 24 stran A4 V souladu s RVP PV 24 stran A4 V souladu s RVP PV

HRAVÉ SEŠITY PRO 4–5LETÉ DĚTI:

HRAVÉ SEŠITY PRO 5–6LETÉ DĚTI:

1 sešit ZDARMA
na každých 10 ks

Zvýhodněná 
cena nad 10 ks

Metodické příručky pro učitele ZDARMA
(v digitální podobě ke stažení)

24 stran A4 V souladu s RVP PV 24 stran A4 V souladu s RVP PV 24 stran A4 V souladu s RVP PV

• tvořeno tematicky dle cyklu ročních období
• barevnost sešitů podporuje chuť dětí k práci
• básnička ke každému cvičení
• napomáhá k bezproblémovému vstupu do školy

HRAVÁ MATEMATIKA 1 
Pracovní sešit
z matematiky

HRAVÁ MATEMATIKA 2 
Pracovní sešit
z matematiky

HRAVÁ PASTELKA 1 
Pracovní sešit 
z grafomotoriky

HRAVÁ PASTELKA 2 
Pracovní sešit 
z grafomotoriky

HRAVÉ POZNÁVÁNÍ 1 
Pracovní sešit
ze všeobecného rozhledu

HRAVÉ POZNÁVÁNÍ 2 
Pracovní sešit
ze všeobecného rozhledu

od 36 Kč

od 36 Kč

od 36 Kč

od 36 Kč

od 36 Kč

od 36 Kč
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optimalizováno pro zobrazení na interaktivní tabuli

pohodlné listování

jednoduchý ovládací panel

možnost zobrazovat řešení úkolu kliknutím

obsahují bonusový digitální materiál

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 vybrané 
pracovní sešity označené piktogramem  v po- 
čtu 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 www.etaktik.cz.

INTERAKTIVNÍ PRACOVNÍ SEŠITY:
• jsou 100% kompatibilní s tištěnou verzí pracovních sešitů 
• umožňují postupně zobrazovat správná řešení 
• obsahují doplňující videa a animace 
• umožňují přehrávat zvukové nahrávky 
• umožňují kreslit do sešitu přímo na tabuli

Chcete se žáky v hodině...

To a mnohem více vám přináší 
interaktivní výuka od Vydavatelství Taktik!

AKCE!

...procvičit 
na tabuli 

správný nácvik 
psaní písmen?

...procestovat 
ve vlastivědě 

interaktivní mapu 
Evropy?

...využít 
interaktivní číselnou 
osu pro vysvětlení 
sčítání a odčítání?

...hrát pexeso 
pro zopakování 

názvů hradů 
a zámků?

Pokud máte zájem se blíže seznámit s naší interaktivní výukou, sjednejte si na telefonním čísle  
737 251 450 nebo na e-mailu taktik@etaktik.cz bezplatné školení od našeho obchodního zástupce. 

V rámci školení dostanete i časově omezenou bezplatnou ukázku interaktivních sešitů.
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AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
INTERAKTIVNÍCH SEŠITŮ
PRO 1. STUPEŇ

Interaktivní mapa Evropy 
s množstvím obrázků 
a informací

Velké množství
příkladů na 
procvičování

Grafické zobrazení správných 
řešení úkolů pro žáky

Výukové hry na opakování 
probírané látky: pexeso, 
puzzle, ...

Automatické 
kreslení tvarů, 
písmen a celých 
slov

Velké množství 
audionahrávek

Pro učitele 
možnost gene-
rování testů

Množství výukových 
aplikací formou her na 
opakování probírané látky

Co můžete najít v interaktivních 
sešitech:

A mnoho dalšího...

3 

6

8

2 

5

7

1

4 

Aktuálně dostupné interaktivní tituly jsou 
v katalogu také označeny symbolem .

Další připravujeme!

INTERAKTIVNÍ ČEŠTINA
•  interaktivní tituly pro nácvik psaní písmen a slov 
•  čítanka s namluvenými texty 
•  spojovačky, hledání rozdílů, vybarvování

INTERAKTIVNÍ MATEMATIKA
•  animovaná číselná osa pro nácvik počítání 
•  matematické hry pro opakování sčítání a odčítání 
•  praktické zobrazení správných řešení

INTERAKTIVNÍ VLASTIVĚDA
•  interaktivní mapa evropských států 
•  krátká videa k historické části vlastivědy 
•  množství interaktivních testů k opakování

INTERAKTIVNÍ PRVOUKA
•  zobrazení hádanek a motivačních textů 
•  animovaná řešení úkolů 
•  testy pro opakování probírané látky
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SPOLUPRÁCE 
VYDAVATELSTVÍ TAKTIK 

A

Pro školní rok 2017/2018 jsme rozšířili naši nabídku o kvalitní kartografické produkty společnosti Kartografie 
Praha. Na školy přicházíme s nabídkou, která je v České republice unikátní a kterou nezískáte u žádného 
jiného nakladatelství či distribuční společnosti.

K atlasům Kartografie Praha jsme připravili speciální pracovní sešit, abyste mohli na hodinách využít atlasy 
ještě ve větší míře než dosud.

Prvním balíčkem dostupným od 1.10. je:

Škola získává ke každému zakoupenému Školnímu atlasu světa 1 kus pracovního sešitu zdarma 
(běžná cena sešitu je 69 Kč).

Kromě tohoto balíku nabízeného jenom Vydavatelstvím Taktik naleznete 
v naší nabídce všechny školní produkty Kartografie Praha:

 zeměpisné atlasy a vlastivědné mapy

 dějepisné atlasy

 nástěnné zeměpisné mapy

 nástěnné dějepisné mapy

 příruční zeměpisné mapy

 laminované podložky

 edice Dějiny trochu jinak

Školní atlas světa
nové 4. vydání
184 stran, pevná vazba

Hravé úkoly k atlasu světa
pracovní sešit A4, 48 stran

• Práce s mapou a souřadnicemi
• Odhadování a měření vzdáleností
• Orientace a obecný přehled
• Zábavné hry na vyplnění hodiny:
   detektivka s úkolem: najdi město, 
   nebo bod co leží nejjižněji

   a mnoho jiného…299 Kč

+

běžná cena 
368 Kč
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PŘEHLED CELÉ NABÍDKY UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ VYDAVATELSTVÍ TAKTIK

Český jazyk FyzikaChemie ZeměpisMatematikaObčanská v. DějepisLiteratura Přírodopis

Vlastivěda Přírodověda

Prvouka Školní družinaBarevné příkladyMatematikaČeský jazyk

Čtenářský 
deník

Slohová
výchova

2. stupeň

1. stupeň

1.

3.

7.

2.

6.

4.

8.

5.

9.

Ročník:

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. díl

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

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

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

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

4Člověk a jeho svět
Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP

PŘÍRODOVĚDA

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

1Pracovní sešit pro 1. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

ŠKOLNÍ DRUŽINA
HRAVÁ

2Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

ŠKOLNÍ DRUŽINA
HRAVÁ

3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

ŠKOLNÍ DRUŽINA
HRAVÁ

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

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

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

4Učebnice 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

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
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ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699
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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

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:

ČÍTANKA 3
HRAVÁ

Pracovní učebnice pro 3. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČÍTANKA 2

• Celá edice byla vyvíjena ve spolupráci s vybranými pedagogy 
    s dlouholetou praxí na 1. stupni ZŠ.
• Obsahuje pečlivě vybrané literární úryvky, které děti jistě zaujmou i poučí.
• Témata úryvků jsou rozdělena podle jednotlivých ročních období.
• Délka ukázek a jejich náročnost zohledňuje věk dětí.
• Učebnice podporuje rozvoj dítěte, vybízí ke zvídavosti a podněcuje 
    zájem o čtení a literaturu.
• Prostřednictvím kreativních a hravých úloh učí práci s textem 
    a procvičuje logické myšlení.
• Cvičení jsou různorodá a neopakují se.
• Při řešení úloh děti postupně řeší velkou tajenku, která vychází 
    z úvodního příběhu.
• Publikace obsahuje mnoho fotografií a ilustrací, dává ale také prostor k tomu, 
    aby si ji děti ilustrovaly samy.

Hravá čítanka je vytvořena v souladu 
s rámcovým vzdělávacím programem.

Další sešity z řady:

pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ

9 788075 630599

ISBN: 978-80-7563-059-9

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:

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

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

TEXT ZE ČÍT 2

ČÍTANKA 4
HRAVÁ

Pracovní učebnice pro 4. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČÍTANKA 2

• Celá edice byla vyvíjena ve spolupráci s vybranými pedagogy 
    s dlouholetou praxí na 1. stupni ZŠ.
• Obsahuje pečlivě vybrané literární úryvky, které děti jistě zaujmou i poučí.
• Témata úryvků jsou rozdělena podle jednotlivých ročních období.
• Délka ukázek a jejich náročnost zohledňuje věk dětí.
• Učebnice podporuje rozvoj dítěte, vybízí ke zvídavosti a podněcuje 
    zájem o čtení a literaturu.
• Prostřednictvím kreativních a hravých úloh učí práci s textem 
    a procvičuje logické myšlení.
• Cvičení jsou různorodá a neopakují se.
• Při řešení úloh děti postupně řeší velkou tajenku, která vychází 
    z úvodního příběhu.
• Publikace obsahuje mnoho fotografií a ilustrací, dává ale také prostor k tomu, 
    aby si ji děti ilustrovaly samy.

Hravá čítanka je vytvořena v souladu 
s rámcovým vzdělávacím programem.

Další sešity z řady:

pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ

9 788075 630599

ISBN: 978-80-7563-059-9

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:

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

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

TEXT ZE ČÍT 2

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 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 99DOPIS

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

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

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

7ČEŠTINA
Učebnice  

pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

K. H. Mácha        MARINKA
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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

66666ČEŠTINA
Učebnice

pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

HC6_2_obalkaNNN.indd   1 17.02.17   10:14

9DĚJEPIS
Nejnovější dějiny
Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

ISBN:  978-80-87881-97-2

9 788087 881972

Hravý dějepis 9 obsahuje kapitoly:
• Období po 1. Světové válce
• 2. Světová válka
• Poválečné dějiny od roku 1945
• Kultura a věda v průběhu 20. století
• Komunismus v Československu a sametová revoluce
• Vývoj v Československu po revoluci v roce 1989
• Období od roku 1989 po současnost

V pracovním sešitě Hravý dějepis 9 najdete:
• 52 stran obsahujících 156 zajímavých cvičení
• ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů
• cvičení vedoucí k uvědomování si historických souvislostí
• mapy z daného období
• průběžně zařazené opakovací kapitoly

Přílohy:
• Přehled vývoje Československé a České republiky
• Chronologický přehled českých a světových dějin 
    od roku 1918 do roku 1995
• Naučný přehled zaměřený na rozvoj techniky, dopravy a vědy

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

5Člověk a jeho svět
Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP

PŘÍRODOVĚDA

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

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
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PŘEHLED CELÉ NABÍDKY UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ VYDAVATELSTVÍ TAKTIK

Český jazyk FyzikaChemie ZeměpisMatematikaObčanská v. DějepisLiteratura Přírodopis

Vlastivěda Přírodověda

Prvouka Školní družinaBarevné příkladyMatematikaČeský jazyk

Čtenářský 
deník

Slohová
výchova

2. stupeň

1. stupeň

1.

3.

7.

2.

6.

4.

8.

5.

9.

Ročník:

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. díl

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

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

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

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

4Člověk a jeho svět
Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP

PŘÍRODOVĚDA

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

1Pracovní sešit pro 1. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

ŠKOLNÍ DRUŽINA
HRAVÁ

2Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

ŠKOLNÍ DRUŽINA
HRAVÁ

3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

ŠKOLNÍ DRUŽINA
HRAVÁ

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

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

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

4Učebnice 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

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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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

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:

ČÍTANKA 3
HRAVÁ

Pracovní učebnice pro 3. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČÍTANKA 2

• Celá edice byla vyvíjena ve spolupráci s vybranými pedagogy 
    s dlouholetou praxí na 1. stupni ZŠ.
• Obsahuje pečlivě vybrané literární úryvky, které děti jistě zaujmou i poučí.
• Témata úryvků jsou rozdělena podle jednotlivých ročních období.
• Délka ukázek a jejich náročnost zohledňuje věk dětí.
• Učebnice podporuje rozvoj dítěte, vybízí ke zvídavosti a podněcuje 
    zájem o čtení a literaturu.
• Prostřednictvím kreativních a hravých úloh učí práci s textem 
    a procvičuje logické myšlení.
• Cvičení jsou různorodá a neopakují se.
• Při řešení úloh děti postupně řeší velkou tajenku, která vychází 
    z úvodního příběhu.
• Publikace obsahuje mnoho fotografií a ilustrací, dává ale také prostor k tomu, 
    aby si ji děti ilustrovaly samy.

Hravá čítanka je vytvořena v souladu 
s rámcovým vzdělávacím programem.

Další sešity z řady:

pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ

9 788075 630599

ISBN: 978-80-7563-059-9

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:

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

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

TEXT ZE ČÍT 2

ČÍTANKA 4
HRAVÁ

Pracovní učebnice pro 4. ročník ZŠ, v souladu s RVP

HRAVÁ ČÍTANKA 2

• Celá edice byla vyvíjena ve spolupráci s vybranými pedagogy 
    s dlouholetou praxí na 1. stupni ZŠ.
• Obsahuje pečlivě vybrané literární úryvky, které děti jistě zaujmou i poučí.
• Témata úryvků jsou rozdělena podle jednotlivých ročních období.
• Délka ukázek a jejich náročnost zohledňuje věk dětí.
• Učebnice podporuje rozvoj dítěte, vybízí ke zvídavosti a podněcuje 
    zájem o čtení a literaturu.
• Prostřednictvím kreativních a hravých úloh učí práci s textem 
    a procvičuje logické myšlení.
• Cvičení jsou různorodá a neopakují se.
• Při řešení úloh děti postupně řeší velkou tajenku, která vychází 
    z úvodního příběhu.
• Publikace obsahuje mnoho fotografií a ilustrací, dává ale také prostor k tomu, 
    aby si ji děti ilustrovaly samy.

Hravá čítanka je vytvořena v souladu 
s rámcovým vzdělávacím programem.

Další sešity z řady:

pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ

9 788075 630599

ISBN: 978-80-7563-059-9

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:

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

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

TEXT ZE ČÍT 2

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 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia 99DOPIS

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

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

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

7ČEŠTINA
Učebnice  

pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
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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

66666ČEŠTINA
Učebnice

pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

HC6_2_obalkaNNN.indd   1 17.02.17   10:14

9DĚJEPIS
Nejnovější dějiny
Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

ISBN:  978-80-87881-97-2

9 788087 881972

Hravý dějepis 9 obsahuje kapitoly:
• Období po 1. Světové válce
• 2. Světová válka
• Poválečné dějiny od roku 1945
• Kultura a věda v průběhu 20. století
• Komunismus v Československu a sametová revoluce
• Vývoj v Československu po revoluci v roce 1989
• Období od roku 1989 po současnost

V pracovním sešitě Hravý dějepis 9 najdete:
• 52 stran obsahujících 156 zajímavých cvičení
• ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů
• cvičení vedoucí k uvědomování si historických souvislostí
• mapy z daného období
• průběžně zařazené opakovací kapitoly

Přílohy:
• Přehled vývoje Československé a České republiky
• Chronologický přehled českých a světových dějin 
    od roku 1918 do roku 1995
• Naučný přehled zaměřený na rozvoj techniky, dopravy a vědy

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

5Člověk a jeho svět
Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP

PŘÍRODOVĚDA

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

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
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