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VÁŽENÍ UČITELÉ,
dovolujeme si Vám představit nabídku učebnic a pracovních sešitů Vydavatelství Taktik pro střední školy
na školní rok 2020/2021.

Vydavatelství Taktik
Naše vydavatelství již řadu let úspěšně působí v oblasti školství a vzdělávání. V této oblasti se společnost
vyprofilovala na osvědčeného partnera učitelů i žáků. V současnosti spolupracujeme s více než 4 700
školami v rámci celé České republiky a rozšiřujeme portfolio učebnic a pracovních sešitů i pro střední školy.

Jak to děláme?
Do portfolia společnosti patří moderní učebnice a pracovní sešity, pokrývající široké spektrum základních
učebních předmětů, jakož i mezipředmětové učební a vzdělávací pomůcky pro žáky základních škol
a gymnázií. Naše produkty vytváříme s českými specialisty, akademiky a především úzce spolupracujeme
se zkušenými a renomovanými pedagogy z praxe, kteří se aktivně podílejí na tvorbě obsahu vydávaných
učebních a vzdělávacích pomůcek. Díky tomu je naše portfolio ušité na míru českým pedagogům.

Katalog 2020/2021 pro střední školy
V katalogu naleznete kompletní řadu Nová literatura pro střední školy i s popisem metodických příruček.
Novou literaturu rozšiřujeme o čítanky pro střední školy.
K výuce českého jazyka již vyšly učebnice a pracovní sešity pro 1. a 2. ročník, tento rok chystáme rozšíření i
pro 3. a 4. ročník.
Inovovali jsme řadu cvičebnic českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky, které jsou určeny
k přípravě na maturitu.
V nabídce naleznete i publikace pro přípravu na přijímací zkoušky na vysoké školy, u nichž je třeba
absolvovat test ze studijních předpokladů nebo základů společenských věd.

Objednejte si ukázky našich titulů bezplatně
Všechny sešity a učebnice je možné bezplatně objednat a vyzkoušet. Tituly, které Vás zajímají, si tak můžete
v klidu prolistovat a přesvědčit se, že Vaši výuku obohatí. Přepravu zásilky/objednávky na Vaši školu za Vás
uhradíme.
Pro objednání bezplatných ukázkových titulů využijte naše webové stránky www.etaktik.cz nebo
požádejte našeho obchodního zástupce o prezentaci učebnic a sešitů přímo na Vaší škole.
Rychlé seznámení se všemi našimi tituly a krátké ukázky z nich najdete na našem webu www.etaktik.cz.
Zpětná vazba od Vás, učitelů, je pro nás důležitým prostředkem, jak se stále zlepšovat. Těšíme se na Vaše
reakce, nápady a postřehy při užívání produktů Vydavatelství Taktik.

KONTAKT
TAKTIK International, s.r.o.
Argentinská 38
170 00 Praha 7
Obchodní zástupce:

2

+420 226 256 081

taktik@etaktik.cz
www.etaktik.cz

NOVÁ LITERATURA
Nová edice učebnic a pracovních sešitů reaguje na poptávku pedagogů po sestavení učebních materiálů, které by odpovídaly jejich požadavkům a praxi. Zohledňuje potřeby studentů najít odpovídající
publikaci, která studium literatury usnadní a zatraktivní.
Učebnice obsahuje výkladový text a zajímavosti ze života spisovatelů. Je bohatá na ukázky vybraných
literárních děl a otázky usnadňující jejich rozbor. Grafické zpracování ulehčuje orientaci v učebních
materiálech a napomáhá lepšímu zapamatování probírané látky. Každá kapitola je ukončena shrnutím
a opakovacím testem k prověření znalostí.
Všechny tituly z nové řady učebnic literatury jsou zpracovány podle Rámcového vzdělávacího programu.
Ke každým 15 zakoupeným kusům publikace poskytujeme 1 kus pro učitele ZDARMA.
• Edice Nová literatura je vhodná také k přípravě na maturitu
• Na její tvorbě se podílel kolektiv zkušených autorů a pedagogů za odborné spolupráce
s doc. Mgr. Radkem Malým, Ph.D.
• Respektuje různé typy škol
• Využívá literární teorii k analýze textu a jeho interpretaci
• Obsahuje slovník literárních pojmů a přehled žánrů
• Je propojena s filmem, hudbou, architekturou i malířstvím

pracovní sešit

učebnice
NOVÁ LITERATURA 1
Pro 1. ročník střední školy
v souladu s RVP

skladem

od 149
120 barevných stran A4

Kč

•
•
•
•
•
•
•
•

Umění a literatura
Starověká literatura
Starověká antická literatura
Středověká evropská literatura
Středověká česká literatura
Renesance a humanismus
Baroko
Klasicismus, osvícenství
a preromantismus

skladem

od 129

Kč

112 barevných stran A4
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učebnice

NOVÁ LITERATURA 2

pracovní sešit

Pro 2. ročník střední školy
v souladu s RVP

skladem

od 149

Kč

120 barevných stran A4

• Národní obrození – obranná
a ofenzivní fáze
• Romantismus ve světové literatuře
• Národní obrození – vrcholná
a revoluční fáze
• Májovci, ruchovci a lumírovci
• Realismus a naturalismus ve světové
literatuře
• Realismus v české próze a dramatu
80. a 90. let
• Literární moderna – impresionismus,
symbolismus a dekadence

učebnice

skladem

od 129

Kč

112 barevných stran A4

pracovní sešit
NOVÁ LITERATURA 3
Pro 3. ročník střední školy
v souladu s RVP
•
•
•
•

skladem

od 149

Kč

Světová poezie na počátku 20. století
Česká moderna a dekadence
Generace buřičů
Světová próza a drama od první do
konce druhé světové války
• Česká poezie od první do konce
druhé světové války
• Česká próza a drama od první do
konce druhé světové války

120 barevných stran A4

skladem

od 129

Kč

112 barevných stran A4

učebnice

NOVÁ LITERATURA 4

pracovní sešit

Pro 4. ročník střední školy
v souladu s RVP

skladem

od 149
120 barevných stran A4
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Kč

• Světová literatura od konce
2. světové války do současnosti
• Česká poezie od konce 2. sv. války
do konce 50. let 20. století
• Česká próza od konce 2. sv. války
do konce 50. let 20. století
• Česká poezie od 60. let 20. století
do roku 1989
• Česká próza a drama od 60. let
20. století do roku 1989
• Česká literatura od roku 1989
do současnosti

skladem

od 129
112 barevných stran A4

Kč

NOVÁ LITERATURA – METODICKÉ PŘÍRUČKY
Metodická příručka vznikla s cílem usnadnit Vám, pedagogům, výuku v hodinách literatury. Publikace je sestavena tak, aby se v ní snadno a rychle orientovalo. Zvolili jsme přehledné grafické zpracování a členění
textu dle tematického zaměření jednotlivých bloků. Při její tvorbě jsme kladli důraz na její praktické použití
v hodinách literatury, proto na každé straně naleznete řešení cvičení z pracovního sešitu a odpovědi na
opakovací otázky z učebnice.

NOVÁ LITERATURA 1

NOVÁ LITERATURA 2

NOVÁ LITERATURA 3

METODICKÁ PŘÍRUČKA

METODICKÁ PŘÍRUČKA

METODICKÁ PŘÍRUČKA

skladem

189 Kč
120 barevných stran A4

NOVÁ LITERATURA 4
METODICKÁ PŘÍRUČKA

me
připravuje

189 Kč

120 barevných stran A4

skladem

189 Kč
120 barevných stran A4

me
připravuje

189 Kč
120 barevných stran A4

Příručka obsahuje řadu doplňujících informací, díky nimž můžete
svůj výklad obohatit a uvést do souvislostí. Důraz je kladen také na
přesah do dalších mezipředmětových a mezioborových oblastí.
Pokud se jedná o specifický literární žánr, kterému se autor věnoval,
najdete jeho definici v odstavci literární žánr. Podobně jsou zpracovány i stylistické a jazykové
prostředky, jež jsou pro daného
autora typické, nebo charakteristický typ hrdiny, který autor
uvedl do literatury.
Tato příručka se rovněž věnuje
konkrétním literárním dílům,
případně tomu, jaký vliv měla
tato díla na další umělce. V příručce naleznete dále řadu motivačních textů, které mají studenty inspirovat k zamyšlení,
k samostatné práci nebo ke
spolupráci s dalšími studenty.
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NOVÁ ČÍTANKA
Čítanka navazuje na ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů z edice NOVÁ LITERATURA. Obsahuje další
rozšířené ukázky z literárních děl od nejvýznamnějších památek starověku až po tvorbu preromantických
autorů. Jejich smyslem je ještě více prohloubit učivo a dát studentům možnost podrobně se seznámit
s tvorbou probíraných autorů. Jednotlivé texty jsou doplněny otázkami a náměty, jež mají studentům
usnadnit orientaci v textu a podnítit je k samostatnému kritickému myšlení. Zároveň je mají upozornit
na nejdůležitější rysy tvorby konkrétního autora. Čítanka je v souladu s katalogem požadavků pro zkoušky
společné části maturitní zkoušky. Součastní čítanky jsou také texty s přesahy do oblasti mediální výchovy,
literární kritiky, teorie a historie. Na tvorbě čítanky se opět podílel kolektiv zkušených autorů a pedagogů
za odborné spolupráce s doc. Mgr. Radkem Malým, Ph.D.
Čítanka obsahuje kapitoly:
• Starověká literatura
• Starověká antická literatura
• Středověká evropská literatura
• Středověká česká literatura
• Renesance a humanismus
• Baroko
• Klasicismus, osvícenství a preromantismus

Nová čítanka 1 pro SŠ

Kromě těchto kapitol, seznamujících studenty s díly nejvýznamnějších autorů daného období, obsahuje čítanka dalších deset
kapitol, jež mají za cíl inspirovat studenty, aby uvažovali nad literaturou v širším kontextu.

skladem

č

od 89 K
88 barevných stran A4

• Analýza čtenářského výzkumu
• Literární kritika
• Čtení s porozuměním
• Historická podoba češtiny
• Překlad literárního díla

• Literární komparatistika
• Aktuálnost literárního díla
• Mediální výchova
• Parafráze literárního díla
• Typ literární postavy

Připravujeme
Nová čítanka 2 pro SŠ

Nová čítanka 3 pro SŠ

me
připravuje

me
připravuje

me
připravuje

od 89 K

od 89 K

od 89 K

č
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Nová čítanka 4 pro SŠ

č

č

ČESKÝ JAZYK
Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů byla sestavena odbornými pedagogy na základě jejich
zkušeností s výukou na středních odborných školách a gymnáziích. Probíraná látka je přehledně rozdělena
na 2 části – jazykové vzdělávání a slohové vzdělávání. Uspořádání učiva klade důraz na systematické
budování jazykových znalostí a dovedností. Všechny tituly z nové řady učebnic Český jazyk pro střední
školy jsou zpracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

ČESKÝ JAZYK 1
Pro 1. ročník střední školy

učebnice

skladem

od 139

Kč

72 barevných stran A4

OPAKOVÁNÍ
1. Pravopis
2. Útvary národního jazyka
3. Čtenářská gramotnost
I. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1. Úvod do studia jazyka
2. Jazykové příručky a práce s nimi
3. Čeština a příbuzné jazyky
4. Útvary národního jazyka
5. Úvod do fonetiky
6. Vývoj českého pravopisu
7. Písmo
8. Vybrané kapitoly z pravopisu
9. Interpunkce ve větě jednoduché
10. Interpunkce v souvětí
II. SLOHOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1. Komunikační situace
2. Základy stylistiky
3. Funkční styly
4. Slohové postupy a slohové útvary
5. Slohové útvary prostěsdělovací
6. Dopisy
7. Vypravování

učebnice

pracovní sešit

skladem

od 119

Kč

72 barevných stran A4

pracovní sešit
ČESKÝ JAZYK 2
Pro 2. ročník střední školy

skladem

od 139
88 barevných stran A4

Kč

OPAKOVÁNÍ – základní pojmy
I. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1. Nauka o slovní zásobě (lexikologie)
2. Tvarosloví
3. Zdokonalování pravopisu
II. SLOHOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1. Odborný styl
2. Administrativní styl
3. Útvary používané v souvislosti
s přijetím do zaměstnání
4. Popis
5. Charakteristika

skladem

od 119

Kč

88 barevných stran A4
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učebnice

ČESKÝ JAZYK 3

pracovní sešit

Pro 3. ročník střední školy

me
připravuje

od 139

Kč

I. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1. Věta
2. Větné členy
3. Druhy vět podle složení
4. Polovětné útvary
5. Nepravidelnosti větné stavby
6. Vyjadřování postojové modality
7. Zvuková stránka věty
8. Pořádek slov v české větě
9. Souvětí
10. Souvětí podřadné
11. Souvětí souřadné
II. SLOHOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1. Útvary odborného stylu
2. Zpracování informací
3. Referát
4. Výklad
5. Publicistický styl

me
připravuje

od 119

Kč

ČESKÝ JAZYK 4

Pro 4. ročník střední školy

učebnice

me
připravuje

od 139

Kč

V každé kapitole je graficky
odlišené nadstandardní učivo,
za tematickými celky je shrnutí
a opakování učiva.
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I. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1. Instituce zabývající se českým
jazykem
2. Jazykověda a její disciplíny
3. Vývoj hláskoslovného systému,
vývoj mluvnických kategorií u jmen
a sloves, vývoj syntaxe
4. Současná spisovná čeština
5. Základy valenční syntaxe
6. Nauka o textu
II. SLOHOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1. Úvaha
2. Kritika a recenze
3. Umělecký styl
4. Vypravování s uměleckými prvky
5. Literatura faktu
III. PŘÍPRAVA K MATURITĚ

Výklad učební látky je
doplněn zajímavostmi,
otázkami a úkoly, i s ohledem
na mezipředmětové vztahy.

pracovní sešit

me
připravuje

od 119

Kč

Texty doprovázejí
barevné fotografie,
kresby a mapky.

MATURITA
Ucelená řada cvičebnic Maturita v pohodě je určena pro přípravu žáků středních škol a gymnázií ke
státní maturitní zkoušce. Cvičebnice jsou koncipovány na základě katalogu požadavků Centra pro
zjišťování výsledků vzdělávání. Promyšlená struktura cvičebnic vychází ze struktury maturitní zkoušky
a je také konzultována s předními českými didaktiky maturitních předmětů (český jazyk a literatura,
anglický jazyk, matematika).
V jednotlivých cvičeních jsou žáci vedeni k samostatné práci a přemýšlení, a tudíž k trvalejšímu zapamatování učiva. Cvičebnice obsahují různé komentáře a vysvětlení tak, aby měl každý žák možnost
pochopit problematiku daného učiva. Cílem této řady cvičebnic Maturita v pohodě je poskytnout žákům
kompletní podklady pro přípravu na maturitní zkoušku.

Ke každým 15 zakoupeným kusům publikace poskytujeme 1 publikaci pro učitele ZDARMA.

Ke každému zakoupenému kusu: K cvičebnicím jsme pro Vás jako bonus připravili nahrávky,
odpovědi, komentáře a správné řešení úloh, které naleznete na etaktik.cz/maturita.
Vše potřebné pro přihlášení k účtu najdete na 3. straně obálky publikací.

skladem!
ly
u
it
t
y
n
h
c
e
Vš

Maturita v pohodě
ANGLICKÝ JAZYK

ČESKÝ JAZYK

skladem

od 299
168 barevných stran A4

Kč

MATEMATIKA

skladem

od 179
172 barevných stran A4

Kč

skladem

od 179

Kč

168 barevných stran A4
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PŘIJÍMAČKY NA VŠ
Nová edice cvičebnic Přijímačky na VŠ jsou výsledkem důkladné analýzy českých modelů přijímacích
řízení a testových otázek na většině vysokých škol v České republice. Na publikacích se podílelo
mnoho odborníků a pedagogických pracovníků, jejichž společným cílem bylo seznámit studenty
s nejfrekventovanějšími typy úloh a postupy řešení.
Ke každému zakoupenému kusu: Jako bonus jsme pro Vás ke každé úloze z cvičebnic připravili
správná řešení s KOMENTÁŘI A VÝKLADY, která naleznete na etaktik.cz/prijimackynavs.
Vše potřebné pro přihlášení k účtu najdete na 3. straně obálky publikací.

Přijímačky na VŠ v pohodě
– Studijní předpoklady
Cvičebnice obsahuje vzorové
úlohy pro přípravu studentů
k přijímacímu řízení
na vysoké školy, na nichž
je třeba absolvovat test
ze studijních předpokladů.
152 barevných stran A4
•
•
•
•
•

Jazyková část
Analytická část
Všeobecný přehled
Anglická část
3 ukázkové testy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pedagogické fakulty
filosofické fakulty
právnické fakulty
fakulty sociálních studií
fakulty sociálních věd
ekonomické fakulty
přírodovědecké fakulty
fakulty informatiky
fakulty stavební
fakulty podnikatelské
fakulty strojní
fakulty elektrotechnické
fakulty lesnické a dřevařské
fakulty architektury...

Přijímačky na VŠ
ŘEŠENÍ
ONLINE

Studijní
předpoklady
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Filosofie
Psychologie
Sociologie
Právo
Politologie
Ekonomie
Mezinárodní vztahy
a integrace
České dějiny
Světové dějiny
Všeobecný přehled
3 ukázkové testy

Cvičebnice obsahuje vzorové
úlohy pro přípravu studentů
k přijímacímu řízení na
vysoké školy, na nichž je třeba
absolvovat test ze základů
společenských věd.

příprava na fakulty ekonomické,
filosofické, pedagogické, právnické, …

skladem

od 249

Přijímačky na VŠ v pohodě
– Základy společenských věd
152 barevných stran A4

tematicky řazené testové úlohy
• 3 testy ze studijních předpokladů

Kč

Přijímačky na VŠ
ŘEŠENÍ
ONLINE

Základy
společenských
věd
•

tematicky řazené testové úlohy
• 3 testy ze základů společenských věd
•
•

•
•
•
•
•

právnické fakulty
fakulty sociálních studií
fakulty humanitních studií
filosofické fakulty
pedagogické fakulty

příprava na fakulty právnické, filosofické,
pedagogické, zdravotně sociální, …

skladem

od 249

Kč

ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY
Balíček Maturita v pohodě
Český jazyk a literatura
a Anglický jazyk od 478 Kč

Balíček Maturita v pohodě
Český jazyk a literatura
Kč
a Matematika
od 358

+

+

Balíček Maturita v pohodě
Kč
Anglický jazyk
od 478
a Matematika
Kč
od 399

Balíček Maturita v pohodě
Český jazyk a literatura,
Anglický jazyk
Kč
od 657
a Matematika

od 399

Kč

od 299

od 599

+
Balíček Přijímačky na VŠ v pohodě
Studijní předpoklady
a Základy společenských věd

Kč
od 498
Kč
od 399

+

Kč

Kč

+

+
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VĚDĚLI JSTE, ŽE...?
Na základě rozhovorů ve školách jsme sestavili přehled několika faktů, které učitelé často neznali:

1

Škola má možnost si každý titul před zakoupením bezplatně vyzkoušet. Bezplatné ukázky
si můžete objednat v našem e-shopu, stačí jen zaškrtnout, že o tuto službu máte
zájem. Další možností je obrátit se na našeho obchodního zástupce, který může realizovat
prezentaci našeho portfolia přímo u Vás ve škole.

2

Při každé objednávce publikace Maturita v pohodě získáváte řešení v digitální podobě.
Řešení naleznete jako součást svého účtu na našich stránkách v bonusových materiálech
nebo na etaktik.cz/maturita. Všechny potřebné informace pro přihlášení k účtu zasíláme
na e-mail při objednávce. Pokud nemůžete dohledat své přístupové údaje, neváhejte se
na nás obrátit.

3
4

Jestliže si objednáte 15 výtisků jednoho titulu, dostanete navíc jeden výtisk daného titulu
pro učitele zdarma. Zároveň tak dosáhnete na sníženou cenu za jeden kus. Zvýhodněnou
cenu získáte také při nákupu balíčků.

Při nákupu prostřednictvím našeho e-shopu nabízíme nejvýhodnější ceny, doplněné
o všechny bonusy a výhody, proto je vždy nejlepší objednávat přímo v našem e-shopu.
Stejné výhody i ceny Vám také nabídnou obchodní zástupci Vydavatelství Taktik.

