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dovolujeme si Vás seznámit s tituly Vydavatelství Taktik pro I. stupeň základních škol. Nahlédněte 
do naší nabídky učebnic, cvičebnic a pracovních sešitů. Pro školní rok 2021/2022 jsme pro Vás a Vaše 
žáky připravili 49 novinek.

Předně děkujeme za Vaši vytrvalou podporu a otevřenou zpětnou vazbu na naše tituly. Názor učitelů je pro nás 
důležitý a motivuje nás nejen neustále zlepšovat naše již vydané publikace, ale zejména tvořit nové tituly na míru 
českým pedagogům.

Nabízíme kompletní řadu učebnic a pracovních sešitů pro 1. až 5. ročníky prvního stupně základních 
škol určené pro výuku matematiky, českého jazyka, prvouky, vlastivědy, přírodovědy, anglické 
gramatiky a hudební výchovy. Nepřehlédněte ani praktické doplňky, kterými jsou Čtenářský deník, 
Barevné příklady, Slohová výchova, pracovní sešity Procvičuj si do češtiny, Procvičování pravopisu, 
Barevné úlohy z češtiny, Diktáty, Vyjmenovaná čtení a pracovní sešity pro školní družinu. Úplnou 
novinkou v naší nabídce je nová edice Českého jazyka pro 2. ročník ZŠ, didaktické pomůcky 
pro prvňáčky, Vlastivědná čítanka a interaktivní on-line domácí úkoly.

Kompletní portfolio pro první stupeň naleznete přehledně zobrazené na stranách 42 a 43 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 ukázkových materiálů využijte naše webové stránky www.etaktik.cz, 
přiložený formulář pro objednávku bezplatných ukázek nebo požádejte našeho obchodního zástupce 
o výstavku učebnic a sešitů ve Vaší škole.

Rovněž si můžete pro rychlé seznámení prolistovat krátké ukázky všech titulů na našem webu www.
etaktik.cz nebo si můžete sjednat bezplatné školení učitelů v tom, jak pracovat s našimi pomůckami, 
přímo na Vaší škole. Kontaktní údaje naleznete níže.

Nezapomeňte také na výhody a bonusy, které poskytujeme. Pro lehčí orientaci jsou všechny 
produkty v tomto katalogu označeny piktogramy, které Vám napoví, jaké výhody a bonusy můžete u 
jednotlivých produktů využít. Podrobné seznámení s infografikou naleznete na protější straně.

Věříme, že proces učení je potřeba neustále zlepšovat, inovovat a dělat zajímavějším. Cílem naší 
práce je být osvědčeným partnerem učitelům i žákům.

Těšíme se na Vaše reakce, nápady i postřehy, které vzniknou při užívání pomůcek Vydavatelství Taktik.

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

taktik@etaktik.cz
www.etaktik.cz

+420 226 256 081

Obchodní zástupce:

VÁŽENÍ UČITELÉ,
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Znám jména všech svých spolužáků?

Umím
počítat do 

deseti, vím, 
které číslo

je větší,
a které
menší.

Poznám 
všechny 
číslice, 

umím je 
zapsat

a  přiřadit
k nim počet.

Zvládám
sčítání 

a odčítání
do 10. 

Zvládám
sčítání 

a odčítání
do 20. 

Poznám 
čtverec, 

obdélník, 
kruh a 

trojúhelník.

Vyřeším 
jednodu-

chou slovní 
úlohu.

Dokážu vyjmenovat znaky všech ročních období.

Umím vyjmenovat měsíce v roce a dnyv týdnu.

Na hodinách umím určit celou hodinua vyjmenovat části dne.

Znám adresu svého bydliště a telefonní číslo jednoho z rodičů.

Dokážu pojmenovat domácí a hospodářská zvířata.

 Dokážu pojmenovat části rostlin a poznat listnaté i jehličnaté stromy.

Umím slušně pozdravit, požádato něco, poděkovat, omluvit se.

Naslouchám druhým bez vyrušovánía vykřikování.

Na začátku hodiny mám uklizený stůl a připravené pomůcky.

Chovám se podle dohodnutých 
pravidel.

Jsem při vyučování aktivní, hlásím se, plním pokyny.

Plním vždy pečlivěa včas domácí úkoly.

Umím slovně vyřešit drobné neshody se spolužáky.

Zvládnu 
přečíst

všechny
tvary

probraných 
písmen.

Plynule 
slabikuju.

Plynule čtu. Čtu s
porozumě-

ním.
Rozumím 

přečtenému.

Zvládnu 
napsat 

všechny 
tvary

probraných 
písmen.

Umím 
správně 

sedět při 
psaní

a správně 
držím tužku, 

pero.

VZTAHY
A EMOCE

PRVOUKA

ČEŠTINA

MATEMATIKA

DIDAKTICKÉ POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY
Novinka

SADA 34 KARET PRO VÝUKU PÍSMEN
Tradiční pomocník učitelů pro výuku písmen 
s možností vyvěšení ve třídě.

ZÁLOŽKA ABECEDA
Praktická a edukační záložka do učebnice, 
se kterou budou mít děti abecedu vždy po 
ruce. Pro každého žáka.
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ARCH MŮJ STROM DOVEDNOSTÍ
Velký rozkládací arch, který umožní i 
prvňáčkům stanovit si cíle ve výuce a 
vyhodnocovat své dovednosti v českém jazyce, 
matematice, prvouce i chování.

KARTA MÁŠ SUPERPOCHVALU
Originální sada pochvalných karet s obrázky superhrdinů, které přivedou děti do vytržení 
a zvýší jejich motivaci nejen při hodinách ve škole. Pokud se dítě zachová správně, získá kartu 
s pochvalou. Karta je odměnou a zároveň připomínkou, která ho dlouhodobě motivuje.
Můžete si zvolit, jaký druh pochvaly chcete dítěti dát. Nabízíme až 10 druhů karet s různým 
pochvalným sdělením. Všechny nápisy jsou v rodově neutrálním tvaru. Na kartách je pět 
chlapců a pět dívek.

SLOŽKA PRO 1. ROČNÍK 
Všechny tituly dodáme žákovi ve tvrdé 
složce, kterou bude moct dále využívat 
jako portfolio apod.

1. třídu

HRAVĚ ZVLÁDNU
Balík učebnic pro první ročník

Počítáním zkrátit chvíli,

i písničkou či melodií.

Naučím se poznat kvítí,

odkud na nás slunce svítí.

S kamarády snít svůj sen,

to zas bude prima den.

Složka TAKTIK pro první třídu

ISBN: 978-80-7563-351-4

1. vydání, 2021

Copyright: ©Vydavatelství Taktik International, s.r.o., Praha 2021

Vyrobil a vydal: Taktik International, s.r.o., Argentinská 38, 170 00 Praha 7

www.etaktik.cz

© Ilustrace: Zuzana Slánská

Vyrazím dnes ve škole

za poznáním do boje.

Vždyt už je mi tolik let,

nemá smysl otálet.

Naučím se všechny hlásky

rychle číst i mezi řádky.
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Naučím se všechny hláskyrychle číst i mezi řádky.

BALÍČEK PRO 1. ROČNÍK  
– NOVÁ EDICE S DOPLŇKY
Vykročte do prvního ročníku s vydavatelstvím Taktik

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

V souladu 
s RVP
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Získáte za zvýhodněnou cenu celou naši nabídku pro 1. ročník, dále všechny digitální licence a mož-
nost zadávat domácí úkoly on-line jedním kliknutím. Součástí balíčku jsou doplňky: didaktické 
pomůcky.
Všechny pomůcky dodáme na Vaši školu zabalené ve tvrdé složce. To, že si žák sám otevře složku 
v první den výuky, pro něj znásobí slavnostní chvíle, které jsou spojeny s novou významnou etapou 
svého života – s nástupem do školy. Praktickou složku bude moci dále používat po celý rok.

V rámci licencí získáte přístup k šikovným modulům pro první ročník (ukázka psaní, nekonečný slabi-
kář, počítání na číselné ose, kulečník, rybaření v matematice...).

od Vydavatelství Taktik

Český jazyk
1. ročník

Kompletní balení pracovních listů z českého jazyka pro 1. ročník 
obsahuje 100 pracovních listů100 pracovních listů. Další informace naleznete na vnitřních 
stranách tohoto obalu.

Písmeno CH pokračování
Čtení textu s obrázky
Písmeno F
Čtení tříslabičných slov s otevřenou slabikou
Písmeno G
Čtení slov se dvěma souhláskami na začátku
Čtení slov typu školák
Čtení jednoslabičných slov se skupinou hlásek na začátku
Čtení slov se skupinou hlásek na začátku slova
Čtení slov se skupinou hlásek na začátku slova
Čtení slov se skupinou hlásek na začátku slova
Slabikotvorné r, l
Slabikotvorné r, l
Hláska ď, ť, ň
Hláska ď, ť, ň
Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny – čtení slov
Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny
Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny
Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny
Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny
Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny
Slabiky dě, tě, ně – čtení slov
Slabiky dě, tě, ně
Slabiky dě, tě, ně
Slabiky bě, pě, vě, mě
Slabiky bě, pě, vě, mě
Slabiky bě, pě, vě, mě
Slabiky bě, pě, vě, mě
Slabiky bě, pě, vě, mě
Slabiky bě, pě, vě, mě
Malá psací písmena – procvičování psaní
Velká psací písmena – procvičování psaní
Velká tiskací písmena – procvičování psaní
Zábavné psaní
Čtení slov se skupinou hlásek uprostřed slova; doplňování vět
Čtení slov se skupinou hlásek uprostřed slova; doplňování vět
Čtení slov se skupinou hlásek uprostřed slova; doplňování vět
Práce s textem
Práce s textem
Práce s textem
Práce s textem
Práce s textem
Práce s textem
Práce s textem
Práce s textem
Práce s textem
Práce s textem
Práce s textem
Práce s textem
Práce s textem

Obsah kompletního balení:
Písmeno M
Písmena M, T
Písmena M, T, S, L, P
Písmena M, T, S, L, P, J
Písmena M, T, S, L, P, J
První slabiky
Písmena M, T, S, L, P, J opakování
Písmeno N
Písmeno N pokračování
Slova s písmenem N
Písmeno V
Písmeno V pokračování
Analýza, syntéza, spojení s obrázky (M, T, L, S, P, J, N, V)
Písmeno D
Písmeno D pokračování
Počet slabik. Čtení slabik (M, T, L, S, P, J, N, V, D)
Písmeno Z
Písmeno Z pokračování
Čtení slov s předložkou
Písmeno K
Písmeno K pokračování
Čtení otevřených slabik
Písmeno R
Písmeno R pokračování
Spojování slov spojkami, čtení s předložkou
Písmeno Š
Písmeno Š pokračování
Tvoření vět
Hlásky AU, OU
Hlásky AU, OU pokračování
Dvouslabičná slova s otevřenou slabikou
Písmeno C
Písmeno C pokračování
Vyhledávání první slabiky
Písmeno H
Písmeno H pokračování
Čtení tříslabičných slov
Písmeno B
Písmeno B pokračování
Velká písmena na začátku vět
Písmeno Č
Písmeno Č pokračování
Doplňování náslovné slabiky
Písmeno Ž
Písmeno Ž pokračování
Čtení jednoslabičných slov se zavřenou slabikou; tvoření vět
Písmeno Ř
Písmeno Ř pokračování
Nácvik čtení dvouslabičných slov se zavřenou slabikou
Písmeno CH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.

PRACOVNÍ 
LISTY

HRAVÉHRAVÉ

9 788075 630001

ISBN: 978-80-7563-000-1

Hravý slabikář – nová edice 99 Kč Matematika 1/1 – přeprac. vyd. 59 Kč

Hravá abeceda – nová edice 65 Kč Matematika 1/2 – přeprac. vyd. 59 Kč

Písanka 1 pro 1. ročník 29 Kč Matematika 1/3 – přeprac. vyd. 59 Kč

Písanka 2 pro 1. ročník 19 Kč Početník 1 34 Kč

Písanka 3 pro 1. ročník 19 Kč Prvouka 1 92 Kč

Písanka 4 pro 1. ročník 19 Kč Hudební výchova 1 69 Kč

Písanka 5 pro 1. ročník 19 Kč Složka pro prvňáčka 89 Kč

Čítanka pro 1. roč. – nová edice 79 Kč Arch Můj strom dovedností 59 Kč

Záložka Abeceda   8 Kč Dohromady 876 Kč

680 Kč

Cena v balíčku
876 Kč

+ Navíc při nákupu balíčku 
pro svou třídu získáte zdarma:

Metodická příručka – Matematika 1 199 Kč Sada 30 karet pro výuku nových písmen 199 Kč

Metodická příručka – Prvouka 1 149 Kč Karty Máš super pochvalu – 5 sad 5 x 39 Kč / sada

Pracovní listy pro 1. ročník 990 Kč Interaktivní licence + modul domácích úkolů 2990 Kč / titul

Metodická příručka – Hudební 
výchova 1 149 Kč Dohromady (bez ceny interaktivních licencí) 2080 Kč

Hudební výchova – CD 199 Kč

Znám jména všech 
svých spolužáků?

Umím
počítat do 

deseti, vím, 
které číslo

je větší,
a které
menší.

Poznám 
všechny 
číslice, 

umím je 
zapsat

a  přiřadit
k nim počet.

Zvládám
sčítání 

a odčítání
do 10. 

Zvládám
sčítání 

a odčítání
do 20. 

Poznám 
čtverec, 

obdélník, 
kruh a 

trojúhelník.

Vyřeším 
jednodu-

chou slovní 
úlohu.

Dokážu vyjmenovat 
znaky všech ročních 

období.

Umím vyjmenovat 
měsíce v roce a dny

v týdnu.

Na hodinách umím určit 
celou hodinu

a vyjmenovat části dne.

Znám adresu svého 
bydliště a telefonní číslo 

jednoho z rodičů.

Dokážu pojmenovat 
domácí a hospodářská 

zvířata.

 Dokážu pojmenovat 
části rostlin a poznat 
listnaté i jehličnaté 

stromy.

Umím slušně 
pozdravit, požádat
o něco, poděkovat, 

omluvit se.

Naslouchám druhým 
bez vyrušování
a vykřikování.

Na začátku hodiny 
mám uklizený stůl a 

připravené pomůcky.

Chovám se podle 
dohodnutých 

pravidel.

Jsem při vyučování 
aktivní, hlásím se, 

plním pokyny.

Plním vždy pečlivě
a včas domácí úkoly.

Umím slovně vyřešit 
drobné neshody se 

spolužáky.

Zvládnu 
přečíst

všechny
tvary

probraných 
písmen.

Plynule 
slabikuju.

Plynule čtu. Čtu s
porozumě-

ním.
Rozumím 

přečtenému.

Zvládnu 
napsat 

všechny 
tvary

probraných 
písmen.

Umím 
správně 
sedět při 

psaní
a správně 

držím tužku, 
pero.

VZTAHY
A EMOCE

PRVOUKA

ČEŠTINA

MATEMATIKA



HRAVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Jde o nový cyklus publikací, který se vhodně tematicky doplňuje s řadou Hravá prvouka. Publikace nabízejí 
řadu rozmanitých úloh a činností do hodin hudební výchovy. Jsou koncipovány tak, aby byly přínosem 
nejen pro zkušené učitelky a učitele, ale i pro ty, kterým výuka hudební výchovy není zcela vlastní. 
Poskytují tedy mimo jiné pomoc ve formě jasné struktury hodin, podrobných metodických pokynů a také 
hudebních nahrávek všech písní, které se v publikacích objevují.
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5 www.etaktik.cz

pracovní sešit

HRAVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 1
v souladu s RVP ZV
• Tematicky zaměřené kapitoly  

např. Domov a škola, Dopravní 
prostředky, Podzim, Jídlo, Rodina  
a hudba, Mikuláš, Vánoce atd.

• Základní pojmy hudební teorie, zvuky 
a tóny, procvičování grafomotoriky na 
psaní houslových klíčů a taktových čar, 
poznávání hudebních nástrojů apod.

HRAVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 3
v souladu s RVP ZV
• Tematicky zaměřené kapitoly  

např. Naše vlast, Svět kolem nás, 
Povolání, Život na Zemi atd.

• Základní pojmy hudební teorie, některé 
noty, poznávání hudebních nástrojů 
apod.

pracovní učebnice

56 barevných stran A4

formát A4 formát A4

od 69 Kč

pracovní učebnice

64 barevných stran A4

Pracovní učebnice Hravá hudební výchova 2
•  skládá se z 14 tematicky zaměřených kapitol, které jsou provázány s tématy probíranými v prvouce

•  je úzce spjata s metodickou příručkou, která zahrnuje jasně stanovenou strukturu hodiny, a může 
tak pomoci i méně zkušeným vyučujícím; zároveň ovšem obsahuje mnoho námětů k činnostem, 
z nichž může učitel/ka vybírat, a je tedy možno s publikacemi kreativně pracovat; metodická 
příručka zajišťuje mezipředmětové vztahy

•  má moderní a atraktivní grafi cké zpracování vyznačující se kombinací kvalitních ilustrací a fotografi í

•  kapitoly jsou sestaveny tak, aby žáky motivovaly k učení, ať už formou úvodních motivačních úloh 
a obrázků či dalších hravých cvičení, pomocí kterých dochází k postupnému osvojování různých 
hudebních dovedností a vědomostí

• zahrnuje přílohu s kartičkami, na kterých jsou vyobrazeny vybrané hudební značky, rytmické slabiky, 
hudební nástroje a jejich názvy, kartičky lze využít k práci (např. k „rytmickým diktátům“, sluchovým 
a poslechovým aktivitám) či k různým didaktickým hrám (např. pexeso, bingo, Kimova hra)

•  publikaci uzavírá strana s prázdnými notovými osnovami s dostatečně velkou roztečí k praktickému 
procvičování hudebně naukových jevů

•  k pracovní učebnici je dostupné CD s nahrávkami zvuků, poslechových skladeb, rozezpívání 
i písní; písně jsou k dispozici se zpěvem i bez zpěvu

111111111111HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pro vyučující hudební výchovy

METODICKÁ PŘÍRUČKA1

333HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

HRAVÁ 333333333 33HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pro vyučující hudební výchovy 
3. ročníku ZŠ

METODICKÁ PŘÍRUČKA3

2222HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pro vyučující hudební výchovy 

METODICKÁ PŘÍRUČKA2
metodická příručka

pracovní sešitpracovní sešit metodická příručkametodická příručka

metodická příručka

1. ročník

HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pro vyučující hudební výchovy
1. ročníku ZŠ

METODICKÁ PŘÍRUČKA
METODICKÁ PŘÍRUČKA

HUDEBNÍ 

metodická příručka

111111111111111HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ
V souladu s RVP

HRAVÁHRAVÁ 1

HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

HRAVÁHRAVÁ

HUDEBNÍ 

pracovní sešit

3333HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

HRAVÁHRAVÁ 3

2. ročník

HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pro vyučující hudební výchovy 
2. ročníku ZŠ

METODICKÁ PŘÍRUČKA
METODICKÁ PŘÍRUČKA

HUDEBNÍ 

metodická příručka

2HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP

HRAVÁHRAVÁ 2

učebniceučebnice www.etaktik.cz

ISBN 978-80-7563-250-0

3. ročník3. ročník3. ročník3. ročník
HRAVÁHRAVÁ

pracovní učebnicepracovní učebnice

CDCD

11HUDEBNÍ
VÝCHOVA

HRAVÁ

CD k pracovní učebnici pro 1. ročník ZŠ1CD k pracovní učebnici pro 1. ročník ZŠ1V souladu s RVP 1

3METODICKÁ PŘÍRUČKA
METODICKÁ PŘÍRUČKA33

CD

pracovní učebnicepracovní učebnice

2HUDEBNÍ
VÝCHOVA

HRAVÁ

CD k pracovní učebnici pro 2. ročník ZŠ2CD k pracovní učebnici pro 2. ročník ZŠ2V souladu s RVP 2

333
metodická příručka

CD

ISBN 

3HUDEBNÍ
VÝCHOVA

HRAVÁ

CD k učebnici a pracovnímu sešitu pro 3. ročník ZŠ3CD k učebnici a pracovnímu sešitu pro 3. ročník ZŠ3V souladu s RVP 3

2HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP

HRAVÁHRAVÁ

od 69 Kč

učebnice

od 89 Kč

HRAVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 2
v souladu s RVP ZV
• Tematicky zaměřené kapitoly  

např. Naše vlast, Podzim, Rodina  
– oslavy, Hudební nástroje, Zima atd.

• Základní pojmy hudební teorie, zápis 
některých not, tance, poznávání 
hudebních nástrojů apod.

od 69 Kč

skladem skladem

od 08/2021od 08/2021

15+1 15+1

15+1

15+

15+1

15+
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HRAVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 1  
– METODICKÁ PŘÍRUČKA
v souladu s RVP ZV
• Struktura hodiny pro 1.  ročník
• Rozpis jednotlivých kapitol z pracovní učebnice  

s ohledem na vyučovací hodiny
• Informace o možnostech mezipředmětových vztahů
• Vysvětlení k úlohám z pracovní učebnice a náměty k řadě 

dalších činností v hodině
• Obsahuje řešení úloh

HRAVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 3  
– METODICKÁ PŘÍRUČKA
v souladu s RVP ZV
• Struktura hodiny pro 3. ročník
• Rozpis jednotlivých kapitol z pracovní učebnice s ohledem 

na vyučovací hodiny
• Informace o možnostech mezipředmětových vztahů
• Vysvětlení k úlohám z pracovní učebnice a náměty k řadě 

dalších činností v hodině
• Obsahuje řešení úloh

HRAVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 
– CD K PRACOVNÍ UČEBNICI 
PRO 1. ROČNÍK ZŠ
• 88 písní a zvukových stop na 2 CD

HRAVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 2 
– CD K PRACOVNÍ UČEBNICI 
PRO 2. ROČNÍK ZŠ
• 119 písní a zvukových stop na 2 CD

HRAVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 3 
– CD K PRACOVNÍ UČEBNICI 
PRO 3. ROČNÍK ZŠ

HRAVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 2  
– METODICKÁ PŘÍRUČKA
v souladu s RVP ZV
• Struktura hodiny pro 2. ročník
• Rozpis jednotlivých kapitol z pracovní učebnice  

s ohledem na vyučovací hodiny
• Informace o možnostech mezipředmětových vztahů
• Vysvětlení k úlohám z pracovní učebnice a náměty k řadě 

dalších činností v hodině
• Obsahuje řešení úloh

metodická příručka

100 barevných stran A4

149 Kč

skladem

metodická příručka

72 barevných stran A4

3HUDEBNÍ  
VÝCHOVA
Pro vyučující hudební výchovy  
3. ročníku ZŠ

METODICKÁ PŘÍRUČKA
METODICKÁ PŘÍRUČKA

149 Kč

metodická příručka

112 barevných stran A4

Metodická příručka Hravá hudební výchova 2
• skládá se z úvodní části, ve které je podrobně vysvětleno, jak používat metodickou příručku 

a pracovní učebnici, dále z 14 kapitol obsahujících pokyny k práci s jednotlivými tématy 
v pracovní učebnici, návodu na různé didaktické hry a seznamu nahrávek

• obsahuje náhledy stran z pracovní učebnice, v nichž je zaneseno řešení jednotlivých úloh

• pokyny v metodické příručce jsou doprovázeny odkazy na příslušné úlohy v pracovní 
učebnici

• zahrnuje jasně stanovenou strukturu hodiny, což může pomoci i  méně zkušeným 
vyučujícím; zároveň ovšem obsahuje mnoho námětů k činnostem, ze kterých může 
učitel/ka vybírat, a je tedy možné s oběma publikacemi kreativně pracovat; zajišťuje 
mezipředmětové vztahy, na které je upozorněno formou piktogramů

• k  metodické příručce a  pracovní učebnici je dostupné CD s  nahrávkami zvuků, 
poslechových skladeb, rozezpívání i písní, které jsou k dispozici se zpěvem i bez zpěvu

• součástí jsou QR kódy, díky kterým si vyučující může snadno pustit nahrávku z internetu

• vyučující může při přípravě hodin využívat strany na poznámky

111111111111HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pro vyučující hudební výchovy

METODICKÁ PŘÍRUČKA1

333HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

HRAVÁ 333333333 33HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pro vyučující hudební výchovy 
3. ročníku ZŠ

METODICKÁ PŘÍRUČKA3

2222HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pro vyučující hudební výchovy 

METODICKÁ PŘÍRUČKA2
metodická příručka

pracovní sešitpracovní sešit metodická příručkametodická příručka

metodická příručka

1. ročník

HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pro vyučující hudební výchovy
1. ročníku ZŠ

METODICKÁ PŘÍRUČKA
METODICKÁ PŘÍRUČKA

HUDEBNÍ 

metodická příručka

111111111111111HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ
V souladu s RVP

HRAVÁHRAVÁ 1

HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

HRAVÁHRAVÁ

HUDEBNÍ 

pracovní sešit

3333HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

HRAVÁ 3

2. ročník

HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pro vyučující hudební výchovy 
2. ročníku ZŠ

METODICKÁ PŘÍRUČKA
METODICKÁ PŘÍRUČKA

HUDEBNÍ 

metodická příručka

2HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP

HRAVÁHRAVÁ 2

učebniceučebnice www.etaktik.cz

ISBN 978-80-7563-254-8

3. ročník3. ročník3. ročník3. ročník
HRAVÁHRAVÁ

pracovní učebnicepracovní učebnice

CDCD

11HUDEBNÍ
VÝCHOVA

HRAVÁ

CD k pracovní učebnici pro 1. ročník ZŠ1CD k pracovní učebnici pro 1. ročník ZŠ1V souladu s RVP 1

3METODICKÁ PŘÍRUČKA
METODICKÁ PŘÍRUČKA33

CD

pracovní učebnicepracovní učebnice

2HUDEBNÍ
VÝCHOVA

HRAVÁHRAVÁ

CD k pracovní učebnici pro 2. ročník ZŠ2CD k pracovní učebnici pro 2. ročník ZŠ2V souladu s RVP 2

333
metodická příručka

CD

ISBN 

3HUDEBNÍ
VÝCHOVA

HRAVÁ

CD k učebnici a pracovnímu sešitu pro 3. ročník ZŠ3CD k učebnici a pracovnímu sešitu pro 3. ročník ZŠ3V souladu s RVP 3

2HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pro vyučující hudební výchovy 
2. ročníku ZŠ

METODICKÁ PŘÍRUČKA
METODICKÁ PŘÍRUČKA
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149 Kč

skladem

199 Kč 199 Kč 199 Kč

skladem skladem od 09/2021

od 08/2021
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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 vztahy jsou doplněny také názornými ilustracemi, obrázky či fotografiemi.

HRAVÁ PRVOUKA

Učebnice je připravena 
v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem 
základního vzdělávání.

Další učebnice a pracovní sešity 
z řady Hravá prvouka pro 2. a 3. ročník:

1PRVOUKA
HRAVÁ

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

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

ISBN 978-80-87881-30-9  

9 788087 881309

Pracovní učebnice Hravá prvouka 1:

•  Sestavili ji odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na 1. stupni ZŠ.

• Celkem 84 stran je přehledně rozděleno do 9 hlavních témat.
• Každý tematický celek je zakončen opakovacím testem.
•  Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Texty doprovázejí barevné kresby a fotografie.
• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.
• Obsahuje další náměty a úlohy i v rámci mezipředmětových vztahů.
•  Součástí učebnice jsou také hry (otázky a odpovědi, pexeso, domino) 

a příloha – kartonové hodiny.
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HRAVÁ PRVOUKA 1 
v souladu s RVP ZV

•  Domov
•  Škola
•  Podzim
•  Rodina
•  Zima

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

12

6

1
2

3
4

57

8

9
10

11

Priloha_Muj_den.indd   84

6.2.2015   14:24:04

•  Lidské tělo
•  Lidé a společnost
•  Jaro
•  Rok
•  Léto

• Velké ilustrace
• Hry:  – otázky a odpovědi
             – pexeso, domino
• Opakovací test se sebehodnocením 
   žáka na konci každé kapitoly
 • Přílohy Můj den a výukové papírové hodiny

84 barevných stran A4

112 barevných stran A5

pracovní učebnice

149 Kč

Učebnice je připravena 
v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem 
základního vzdělávání.

Další učebnice a pracovní sešity 
z řady Hravá prvouka pro 2. a 3. ročník:

1PRVOUKA
HRAVÁ

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

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

ISBN 978-80-87881-30-9  

9 788087 881309

Pracovní učebnice Hravá prvouka 1:

•  Sestavili ji odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na 1. stupni ZŠ.

• Celkem 84 stran je přehledně rozděleno do 9 hlavních témat.
• Každý tematický celek je zakončen opakovacím testem.
•  Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Texty doprovázejí barevné kresby a fotografie.
• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.
• Obsahuje další náměty a úlohy i v rámci mezipředmětových vztahů.
•  Součástí učebnice jsou také hry (otázky a odpovědi, pexeso, domino) 

a příloha – kartonové hodiny.

od 92 Kč

15+1

�

15+1

15+
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HRAVÁ PRVOUKA 2 
v souladu s RVP ZV

•  Škola
•  Domov
•  Podzim
•  Rodina 
•  Zima
•  Lidské tělo
•  Lidé a společnost

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 práci

UČEBNICE
•  Ekologie
•  Výrobní procesy
•  Finanční gramotnost
•  Multikulturní vztahy
•  Pokojové rostliny
•  Vnitřní orgány člověka

PRACOVNÍ SEŠIT
• Každé téma je zakončeno
   opakovacím testem
   a sebehodnocením žáka.
• Pracovní sešit vhodně
   doplňuje učebnici.

Přílohy k pracovnímu sešitu:
•  desková hra
•  rodokmenový strom

•  kalendář
•  obrázky ke kalendáři3

ŠKOLNÍ R
OK

Vyprávě
j, ja

k se k
ažd

ý den vypravuješ d
o školy. K

udy do školy chodíš? 

Co děl
ají d

ěti n
a obrázk

u správně a
 co špatně

? Vytvořte
 si s

e sp
olužá

ky tříd
ní pravidla.

Kdy zač
íná šk

olní rok? K
dy školní rok končí?

 

Ráno se 
snažím

 chodit d
o školy vča

s, a
bych nemusel 

spě
chat. V

 šat
ně s

e př
ezuji, j

du 

do tříd
y a p

řipravím si 
pomůc

ky na vyučo
vání. M

ám moc rá
d pře

stáv
ky, p

rotože
 si 

můž
u vyprávě

t s k
amarády.

1
2
3

Víš, ž
e…

Do školy chodíme od zář
í do čer

vna. V
 čer

venci a
 srp

nu jso
u 

letn
í prázd

niny. Školní rok ted
y trvá 10

 mě
síců

. Na konci k
ažd

ého 

pololetí 
dostan

eme vysvěd
čen

í, kde nás u
čite

lé a 
učit

elky hodnotí 

za n
aši p

ráci
.

8

PŘÍRODA NA PODZIM3. 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 
borůvka4 modřín 8 jelen 12 sojka 16 vřes

1

2

3

4

6

8

9 10

11

12

14

16

17

182022 21

1

72 barevných stran A4

učebnice

80 barevných stran A4

pracovní sešit

od 95 Kč od 82 Kč

112 barevných stran A5

149 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

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

•  Jaro
•  Rok
•  Léto

15+1

15+1

15+1

15+15+
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HRAVÁ PRVOUKA 3 
v souladu s RVP ZV

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

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 práci

UČEBNICE
• Finanční gramotnost
• Měření fyzikálních veličin
• Společenské organizace
• Horniny a nerosty

PRACOVNÍ SEŠIT
• Každé téma je zakončeno

   opakovacím testem
   a sebehodnocením žáka.
• Pracovní sešit vhodně
   doplňuje učebnici.

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

Přílohy k pracovnímu sešitu:
•  desková hra pro opakování učiva
•  tematický přehled probraného učiva

20

RODINNÉ OSLAVY

4. RODINA

Naše 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

33

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

80 barevných stran A4

učebnice

72 barevných stran A4

pracovní sešit

116 barevných stran A5

149 Kč

od 95Kč od 82 Kč

15+1

15+1

15+

15+1

15+



HRAVÁ PŘÍRODOVĚDA
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učebnice pracovní sešit

80 barevných stran A4 56 barevných stran A4

učebnice pracovní sešit

80 barevných stran A4 44 barevných stran A4

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 kte-
rém 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 
o procvičování a upevňování probíraného učiva.

HRAVÁ PŘÍRODOVĚDA 4
v souladu s RVP ZV

• Živá příroda
• Příroda na podzim
• Příroda v zimě
• Neživá příroda
• Příroda na jaře

UČEBNICE
• Příloha: Dělení živé přírody

• Příroda v létě
• Člověk a příroda
• Závěrečné 
   opakování

HRAVÁ PŘÍRODOVĚDA 5 
v souladu s RVP ZV

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

UČEBNICE
• Příloha: Co je důležité

    vědět pro život

PRACOVNÍ SEŠIT
• Příloha: skládanka  
    Lidské tělo

od 99 Kč od 55 Kč

od 99 Kč od 57 Kč

PRACOVNÍ SEŠIT
• Příloha: stolní hra

15+1

15+1

�

15+1

15+

�

15+1

15+
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učebnice pracovní sešit

56 barevných stran A4 32 barevných stran A4

učebnice pracovní sešit

64 barevných stran A4 36 barevných stran A4

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. 

uč
eb

ni
ce

4.
 R

O
ČN

ÍK

5.
 R

O
ČN

ÍK

uč
eb

ni
ce

uč
eb

ni
ce

uč
eb

ni
ce

pr
ac

ov
ní

 se
šit

pr
ac

ov
ní

 se
šit

pr
ac

ov
ní

 se
šit

pr
ac

ov
ní

 se
šit

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

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

od 284 Kč

od 95 Kč od 55 Kč

od 95 Kč od 55 Kč

�

15+1
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pracovní sešit

pracovní učebnice

32 barevných stran A4

učebnice

56 barevných stran A4

pracovní sešit

64 barevných stran A4

učebnice

76 barevných stran A4

HRAVÁ VLASTIVĚDA 5
Česká republika a Evropa 
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 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 učiva 4. ročníku
• Život v barokní době
• Doba osvícenská (18. století)
• Průmyslová revoluce v Čechách
• Národní obrození (19. století)
• Cesta k samostatné republice
• Poslední století

HRAVÁ VLASTIVĚDNÁ ČÍTANKA 4
Nejstarší české dějiny 
v souladu s RVP ZV

Čítanka doprovází a čtivými texty doplňuje Hravou 
vlastivědu 4 nejstarší české dějiny, každý text odpovídá 
jedné ze 14 kapitol učebnice, a představuje náhled 
na konkrétní situaci daného historického období.

Zábavné úkoly vedou čtenáře k porozumění textu, 
k vyhledávání potřebných informací a souvislostí, 
pomáhají vytvářet vlastní názor. 

od 95 Kč od 59 Kč

od 95 Kč od 55 Kč

�

15+1

15+

�

15+1

15+

15+1

15+1

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 Kč

15+1

60 barevných stran A4

od 69 Kč
od 06/2021

novinka
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64 barevných stran A5

od 89 Kč

60 barevných stran A5

76 barevných stran A5 56 barevných stran A5

HRAVÁ VLASTIVĚDA – METODICKÉ PŘÍRUČKY

Metodické příručky k Hravým vlastivědám obsahují:
• Zmenšené kopie vybraných stránek z učebnice a všech stránek pracovního sešitu vlastivědy pro                   
   snazší orientaci při řešení úkolů
• Cíle výuky a očekávané výstupy dle RVP ZV
• Náměty pro činnost v hodinách, mezipředmětové vztahy, motivační texty a videa
• Celkem 12 kopírovatelných stran s úlohami pro žáky na rozšiřující učivo
• Úkoly pro chytré hlavičky, skupinové práce, práce ve dvojicích i vyhledávání na internetu
• Nápady, hry a zajímavosti

Metodiky vlastivědy jsou graficky koncipovány stejně jako učebnice a najdete v nich cíle i pomůcky 
pro výuku daného tématu, náměty pro činnost v hodinách, mezipředmětová zadání a úkoly, výstupy 
a cíle, zajímavosti, motivační texty a webové odkazy ke konkrétnímu učivu. 
Metodiky rovněž obsahují řešení cvičení z pracovního sešitu a odpovědi na otázky z učebnice. Součástí 
metodik jsou také kopírovatelné stránky se zajímavými úlohami řazené na konci každého tematického celku.

 MOTIVAČNÍ VIDEO 
www.decko.cz/hopsasa  (Básničky – Básnička o čase) 

Žáci se pokusí vymyslet vlastní krátkou 

básničku na téma Jak utíká čas? Časová osa třídy●  Žáci si přinesou z domova svoji 
fotografii z nejranějšího věku. Společně 

tvoří velkou časovou osu, do které 
zaznamenají datum narození a doplní 
fotografiemi. Tato časová osa tvoří 
velkou nástěnku ve třídě. 

●  Další variantou může být časová osa 
rodiny každého žáka. Zde budou žáci 
zaznamenávat pouze roky narození 
svých rodinných příslušníků.

1. Lidé a čas

4

CÍL VÝUKY●  Žáci se dokážou orientovat na časové 
ose a umí určit správně století.

●  Znají dva nejpoužívanější typy 
kalendářů.

NÁMĚTY PRO ČINNOST 
V HODINÁCH

 Slunce a čas●  Žáci v daném časovém období (např. 
jeden týden) zjistí čas, kdy vychází 
a zapadá Slunce. Spočítají, kolik hodin 

Slunce dohromady svítí, o kolik se den 

zkracuje či prodlužuje. Převádějí údaje 

na minuty, případně na sekundy. 
●  Dále mohou zjistit, kolik hodin trvá 

nejkratší a nejdelší den. Zjistí, kolik dnů 

uplynulo od poslední jarní a podzimní 

rovnodennosti.
 Hra „Bingo na století“
Každý žák si vytvoří tabulku 3 x 3 
buňky. Zapíše si do nich libovolně století 

(od 10. do 21. století). Učitel říká letopočty, 

žáci zaškrtávají ve své tabulce odpovídající 

století. Komu se podaří vyškrtat správně 

celý sloupec či řádek, vyhrává a zvolá 
Bingo. Cílem hry je procvičit určení 
správného století.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 

2

1.  Doplň pojmy k časové ose.

Křesťanský kalendář vycházel z Juliánského kalendáře, který se používal až do 16. století. 

Tento kalendář zavedl 

  

 .  Později byl  

nahrazen Gregoriánským kalendářem, jenž se v současnosti používá celosvětově.

4.  vylušti křížovku a tajenku doplň do textu:

3.  Na časové ose vyznač pastelkami časové úseky podle určených barev:

1. LIDé a čaS

Které století máme nyní? .................. . století100 300

200

500

400

700

600

900

800

1100

1000

1300

1200

1500

1400

1700

1600

1900

1800 2000

1. Kolik roků je 365 dní?2. Planeta Země obíhá kolem…
3. Jiný název pro roky:4. Počátek našeho letopočtu – narození…

5. Jeden z přírodních jevů pro určování času:

6. Kolik let má jedno století?7. Ve kterém století je rok 1989?
8. Nejstarší z historických etap:

9. Doba otočení Země kolem své osy:
10. Jeden rok má 12…11. Kolik měsíců má jeden rok?

12. Doba oběhu Země kolem Slunce:

2.  Zakroužkuj, které letopočty patří  
do uvedených století.

1
2

3
4

5

6
7

8

9
10

11

12

K

C

R

    378    402    419    486   506    620    699   701    735    803    990    1234    1315    1476     1156    1689    1712    1864    1790    1842    1898    1918

j e d e ns l u n c el é t ar i s t as l u n e
s t od v a c á t é mp a v ě kd e n

m ě s í c ůd v a n á c tr o k

j u l i u s

počátek našeho letopočtu 
(narození ježíše krista)

před naším letopočtem(před kristem)
našeho letopočtu (po kristu)
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c a e s a r

 Projekt - Hodiny v našem okolí
Úkol pro žáky: Ve svém městě či okolí 

najděte a vyfotografujte zajímavé hodiny 

(např. sluneční, věžní, v hodinářství...). 

Z těchto fotografií vytvořte prezentaci. 

Vaši spolužáci nyní musí hádat, kde se 

jednotlivé hodiny nacházejí. Problémový úkolNejznámějšími hodinami v ČR je 
nepochybně orloj na Staroměstské radnici 

v Praze, který pochází již z 15. století. 

Jméno spojené s pražským orlojem 
zní mistr Hanuš. Jedná se o pověst, či 
skutečnost? Žáci vyhledají informace 
o staroměstském orloji.

1

2

12

  Hra „Pantomima – řemesla“

Vybraný žák předvádí beze slov činnost 

typickou pro určité řemeslo. Kdo z ostat-

ních žáků první řekne správně název 

řemesla, jde předvádět (např. kovář, 

výrobce keramiky, tkadlec…).

  Hra „Tichá pošta“

Žáci se rozdělí do dvou až tří skupin, 

ideálně stejně početných. Každá skupina 

vytvoří řadu. Prvnímu v této řadě je 

ukázáno slovo či věta. Úkolem žáků je 

tichou poštou dostat dané slovo či větu 

až na konec této řady. Každý může slovo 

svému spolužákovi říct jen jednou. Po-

slední žák slovo či větu napíše na připra-

vený papír a ten donese učiteli. Vyhrává 

ta skupina, která správně a nejrychleji 

slovo či větu dopravila až na konec řady.

U tématu Slované můžeme použít např. 

následující věty či slovní spojení:

●  Největší bůh Slovanů se jmenuje Perun.

●  Slované bydleli v polozemnicích.

●  Praslovanština.

●  Pohanské náboženství aj.

Zajímavost

Morana či Smrtka je figurína, často 

chápána jako zpodobnění smrti či zimy, 

která je upalována, topena či zakopávána 

při západoslovanských jarních lidových 

obřadech vynášení smrti a vítání jara. 

Na Moravě jsou často používána jména 

jako Mořena, Mařena, Mařana, Morana, 

Morena, Mara.

2

NÁMĚTY PRO ČINNOST 

V HODINÁCH

 Vyrobte si svoji vlastní Moranu 

– bohyni zimy a smrti.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY

1

3. Slovanské osídlení

5

3. SLOvaNSké OSíDLeNí

1.  vylušti obě křížovky. v každé najdeš jedno slovo do tajenky – doplň je do textu: 

2.  vyhledej jmenované 

slovanské bohy. 

Přiřaď pomocí čísel 

jejich jména  

k charakteristikám.

Slované mrtvé spalovali a dávali do hliněných 
.

Mrtvým vojevůdcům a náčelníkům stavěli 
.

Stěhování národů trvalo 
 let.

Slovanské kmeny hovořily 

.

Mezi slovanské kmeny patřili 

.

Slované chovali 

.

Slované byli 

.

Tryzna byla 

.

1. Jedna z řek v původní vlasti Slovanů:

2. Slované chovali…

3. Z našeho území vytlačili…

4. Přišli k nám z …

5. Stavěli si opevněná…

6. Jednou z jejich původních vlastí bylo dnešní…

7. Jejich příchodem začíná dějinné období:

8. Slované na naše území přišli ve století…

1. Slované obdělávali…

2. Přišli v období stěhování…

3. Nářadí vyráběli hlavně ze …

4. Původně bydleli u ruské řeky:

5. Vyznávali náboženství…

6. Dokázali … plátno.

7. Jejich původní vlastí byla také… 

Bohyně krásy a lásky

Bohyně zimy a smrti

Bohyně jara a mladosti

Bůh války, hromu a blesku

Bohyně úrody a ochrany pole

1 Perun

2 Lada

3 Vesna

4 Živa

5 Morana

O příchodu Slovanů se nedochovaly písemné zmínky, proto si lidé začali

  příběhy - 
 .

1

2

3
4

5
6

7

8

1

2

3

4

5
6

7

1
2

3.  Škrtni nesprávná slova ve větách. Z prvních písmen vyškrtaných slov složíš jméno 

pohanského boha úrody a pohostinnosti: 

Socha Radegasta v Beskydech.

v y m ý š l e t
p o v ě s t i

v i s l a

2 
5 
3 
1 
4

p ů d u

n á r o d ů

d ř e v a

d n ě p r

p o h a n s k é

t k á t

u k r a j i n a

d o b y t e k

g e r m á n y

v ý ch o d u

h r a d i š t ě

p o l s k o

s t ř e d o v ě k

š e s t é m

r a d e g a s t

MOTIVAČNÍ TEXT

 „V ten čas sněhů a ledu, dlouhých soumraků a nocí 

vládla Mořena, až bůh slunce počal déle, vlídněji a tep-

leji hleděti na tvář země. I rozbíhala se vodou ledová 

pouta; veselili se po všech dědinách, po všem plemeni. 

Za zpěvu brali se k vodám, k volným teď potokům, 

řekám, házeli do nich obraz zimy a smrti a radostným 

hlaholem vítali _ _ _ _ _, líbeznou bohyni jara.“ 

(A. Jirásek: Staré pověsti české – O Čechovi)

Doplňte následující pojmy:

 Řeka v dnešním Polsku (na 5 písmen), u níž 

ležela pravlast Slovanů. – 1. písmeno (Visla)

 Hliněné nádobí (na 8 písmen) – 2. písmeno 

(keramika)
 Nejstarší slovanský jazyk (na 14 písmen)  

– 4. písmeno (praslovanština)

 Kočovný asijský kmen (na 6 písmen) – 3. pís-

meno (Hunové)

 Násep kamení či hlíny nad hrobem (na 6 pís-

men) – 6. písmeno (mohyla)

Vyluštěním pěti otázek získáte jméno slovanské 

bohyně, které doplňte ve správném tvaru do textu 

pověsti O Čechovi. (VESNA)

3

2

1

4

5

14. Nástup Habsburků na český trůn

58

NÁMĚTY PRO ČINNOST V HODINÁCH
6 Živá časová osa●  Žáci dostanou od vyučujícího kartičky s jednotlivými historickými událostmi. ●  Podle možností doplní přesné datum či století a seřadí se před tabulí chronolo-gicky podle jednotlivých událostí. Třída zkontroluje správnost pořadí a odsouhlasí. ●  Žáci jednotlivé události na lístečcích po-kud možno v souvislostech okomentují.Doplnění k učivu – Rudolfův majestátV roce 1609 si čeští stavové vynutili císařem podepsání Majestátu na náboženskou svobo-du, známý také jako Rudolfův majestát. Za-psáním do desek zemských se stal zákonem a zaručoval svobodu náboženství v Českém království. Takový zákon a svoboda byla na svou dobu opravdu mimořádná.

 Přečtěte a prostudujte společně se žáky text v učebnici na stranách 51-52.
MOTIVAČNÍ VIDEA●  ukázky z českých filmů Císařův pekař, Pekařův císař●  seriál Dějiny udatného národa čes-kého, díl č. 51, Nástup Habsburků (www.youtube.com)

MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHYLegendární golem Přečtěte si pověst o pražském golemovi a převyprávějte vlastními slovy.(Alois Jirásek: Staré pověsti české; Ivana Pecháčková: Legenda o golemovi, Meander, 2017)

 Vymodelujte golema podle vlastní před-stavy (materiál: hlína, modelína).
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4.  v osmisměrce vyškrtej jména uvedených českých králů. Panovníky z rodu Habsburků označ červeně, rodu Jagellonců modře, rodu Lucemburků zeleně a panovníka nekrálovského 
původu žlutě. Ze zbylých písmen složíš tajenku: 

M 1. J R U D O L FL A H A K A R E LU A X B N S R B UD R K M O D V É NV A L S I D A L VÍ A Č N E L S K ÉK M A T R J I Ř ÍŮ N N M A T Y Á ŠD N U M K I Z Ě N

6.  Na dvoře císaře rudolfa II. pobývalo mnoho malířů, sochařů, alchymistů  a astronomů. Spoj čarami významná jména umělců s jejich profesí.

5.  rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá, a u správných odpovědí vybarvi písmena. 

Z vybarvených písmen složíš tajenku:  

Ano Ne

1. Jagellonce vystřídali na českém trůně na dvě století Habsburkové. R G

2. Habsburkové si za své sídlo zvolili Vídeň.

U O

3. Rudolf II. si jako jediný Habsburk zvolil za své sídlo Paříž.
S T

4. Z Rudolfovy doby pochází pověst o hliněném Goliášovi.
M E

5. Alchymisté se snažili vyrobit kámen mudrců a elixír života.
N A

6. Arkády jsou zdobená okna.

L B

7. Nejvíce rybníků vzniklo na panství Rožmberků v jižních Čechách.
E D

8. Renezance je návrat ke starověké řecké a římské kultuře.
R I

9. Řemeslníci stejných oborů se sdružovali do cechů.
G V

Ve středověku se knihy ručně opisovaly. Až vynález knihtisku roku 1457 umožnil knihy  

tisknout a vydávat v mnohem větším množství.  Vynalezl ho Němec Johann 

 .

astronom 
astronom

sochař 
malíř

Adrian de Vries
Tycho de Brahe

Jan Kepler
Giuseppe  

Arcimboldo
Rudolf II. jako bůh Vertumnus – portrét  od Giuseppe 

Arcimbolda z roku 1590.

Sňatkem Anny Jagellonské s Ferdinandem I. se ocitají   
 
 
 
      .

1. h a b s b u r k o v é 

g u t e n b e r g

n a

t r ů n ě

č e s k é m

Ano Ne

1. Jagellonce vystřídali na českém trůně na dvě století Habsburkové. R G

2. Habsburkové si za své sídlo zvolili Vídeň.

U O

3. Rudolf II. si jako jediný Habsburk zvolil za své sídlo Paříž.
S T

4. Z Rudolfovy doby pochází pověst o hliněném Goliášovi.
M E

5. Alchymisté se snažili vyrobit kámen mudrců a elixír života.
N A

6. Arkády jsou zdobená okna.

L B

7. Nejvíce rybníků vzniklo na panství Rožmberků v jižních Čechách.
E D

8. Renezance je návrat ke starověké řecké a římské kultuře.
R I

9. Řemeslníci stejných oborů se sdružovali do cechů.
G V

Rudolf
FerdinandLudvík

Jan Karel

Matyáš
Maxmilián

Vladislav

 Zikmund

7

Řešení kopírovatelné strany 60 v MP:

2.

arkády kamenné orámování dveří či vratostění kryté chodby
kašna kamenné orámování okenportál malba v omítcesgrafita umělá nádrž na vodu

Stříhá vlasy a vousy. bradýřStará se o hygienu, připravuje koupele. lazebnice
Nalévá u panovníkova stolu nápoje. šenkýř

Připravuje mastičky a balzámy pro zdraví císaře. apatykář
Pečuje o císařovo zdraví. ranhojič

1.

42

10. Lucemburkové v Čechách

2  
Karel IV. psal a mluvil kromě češtiny 

dalšími čtyřmi jazyky. Vylušti v následujících 

anagramech – přesmyčkách, kterými:

TINSLAKY, ISKYTAL, COUSZKYFRAN, MECNĚKY

VÍŠ, ŽE…?

Jan nechává razit 

první zlaté mince 

u nás – florény.

1 
Z mapy z období panování Lucemburků zkus vypsat území 

dnešních států, která Lucemburkové získali.

 Multikulturní výchova– vzájemné respektování
 Osobnostní a sociální výchova– zásady správné komunikace při skupinové práci, respektování se navzájem	 Výchova	demokratického	občana– rozvíjení kritického myšlení, hledání způso-

bů řešení problémů54

2

PRŮŘEZOVÁ	TÉMATA
1

25

13. DOBa POHUSITSká
1.  Přečti si slova z mírového poselství francouzskému králi od Jiřího 

z Poděbrad z roku 1464 a odpověz na otázky.

4.  Očísluj jednotlivé události, jak šly po sobě. Správně seřazená písmena dosaď do tajenky: 

3.  Spoj čarami jednotlivé panovníky s jejich přezdívkami.  

2.  Poznej podle charakteristik historické osobnosti a dopiš k jejich obrázkům jména.

co chtěl jiří z poděbrad zasláním mírového poselství panovníkům vytvořit?  
................................................................................................................................................................................................

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

uspěl? .................................................................................................................................................................................

„Na čest víry katolické a slovem královským a knížecím slibujeme, že si od této hodiny  

a dne nadále budeme vzájemně prokazovati a zachovávati čisté, pravé a upřímné 

bratrství, že pro žádné neshody, pro žádné stížnosti nesáhneme po zbraních, aniž komu 

naším jménem po nich sáhnouti dovolíme …“

Vladislav 
Jagellonský

Jiří  
z Poděbrad

Ladislav

„Husitský král“
„král Dobře“
„Pohrobek“

Vladislav Jagellonský usedá na český trůn.  ............ áV čele křížové výpravy proti Jiřímu z Poděbrad stanul uherský král Matyáš Korvín.  ............................r
Umírá král Zikmund Lucemburský.  ........................ chLudvík Jagellonský umírá v bažině  na útěku z bitvy u Moháče.  ........................................ m

Stavba určená k bohoslužbám je 
 . 

chtěl získat v cizině přátele a spojence a uzavřít celoevropskou 

mírovou úmluvu.

jiří  
z poděbrad

vladislav 
jagellonský

ladislav 
pohrobek

ch r á m3

2

1

4

albrecht  
habsburský

ludvík 
jagellonský

jeho plán se neuskutečnil.

VÝSTUPY
●  Žák srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti. ●  Orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti n aší vlasti.

MEZIPŘEDMĚTOVÉ	VZTAHY	 Dokonči	věty: 1.  Vladislav Jagellonský velmi často říkal… (bene, bene; dobře, dobře) 2.  Jiří z Poděbrad se stal v roce 1458… (českým králem) 3.  Jiří z Poděbrad vyslal k evropským panovníkům… (mírové poselstvo) 4.  Ladislav Pohrobek se narodil po smrti …. (svého otce Albrechta Habsburského) 5. Kališník byl stoupencem… (husitství) 6.  Proti Jiřímu z Poděbrad vyhlásil papež …. (křížovou výpravu) 7.  Křížovou výpravu proti Jiřímu z Poděbrad vedl… (Matyáš Korvín) 8.  Jiří z Poděbrad byl nazýván… (husit-ským králem) 9.  Jelikož neměl Ladislav Pohrobek ještě vousy, přezdívalo se mu… (král Holec) 10.   Vladislavský sál najdeme na … (Pražském hradě)
Zajímavost	–	o	chlebuNejvíce, tj. 12 druhů kynutého chleba se prý peklo v 15. století za Jiřího z Poděbrad, a to žemlový, žitný, nakyslý, mazancový, ječný, prosný, žaludový, jáhlový, pohanko-vý, rýžový, perníkový a koláčový. V chu-dých podhorských oblastech se pekl chléb ovesný. 
Přidáním na tuk bohatých ořechů se pro-dlužovala trvanlivost chleba. Pecny mívaly na vypouklé horní části nastřižené nebo naříznuté křížky, které však nesouvisely s náboženským symbolem. U malých boch-níčků usnadňovaly lámání chleba a u všech typů umožňovaly při pečení únik přebyteč-ného plynu, díky čemuž se kůrka netrhala. Chléb se zpočátku opravdu pouze odlamoval. Krájet se začal až ve 14. století, ovšem nikoliv proto, aby se mazal a pojídal, ale krajíce se sušily nebo opékaly a poklá-dalo se na ně servírované maso. (Stanislava Jarolímková: Co možná nevíte o životě našich předků. Motto, 2013)

3

13. Doba pohusitská
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6. Velkomoravská říše

CÍL VÝUKY

●  Žáci získají přehled o prvním státním 

útvaru na našem území. 

●  Seznámí se s významnými 

osobnostmi Velké Moravy 

– panovníci, Konstantin a Metoděj. 

●  Poznají první slovanské písmo 

a způsob života Velkomoravanů.

Pomůck
y: výkres formátu A3, barvy, tuš

20

Výprava za poznáním – Velká Morava

Zopakuj si:

1.  Jak se jmenoval první státní útvar západních  

Slovanů, kdy vznikl a kdy zanikl?

2.  Ze které země se k nám rozšířilo křesťanství  

a které náboženství nahradilo?

3.  Kdo byli Konstantin a Metoděj a proč k nám přišli?

4.  Proč se setkáváme u věrozvěstů někdy se jmény 

Konstantin a Metoděj, jindy Cyril a Metoděj? 

5.  Která řemesla se na Velké Moravě rozvíjela?  

Uveď příklady výrobků.

Hlaholice

– první slovanské písmo

	 ■  Přečti si pověst O Svatoplukovi 

a jeho třech synech. 

	 ■  Převyprávěj pověst vlastními 

slovy.

■  Vyhledejte 10 božích přikázání. 

■ Sepište je na jeden společný arch. 

■  Diskutujte ve třídě, která přiká-

zání jsou v současné době nejvíce 

porušována? 

 
píšeme a čteme hlaholici.

■  Napiš hlaholicí svoje jméno (kresba perem a tuší).

■  Vytvořené kartičky se jmény všech ve třídě zamíchejte, losujte 

a pokuste se jména svých spolužáků přečíst.ČJ

ČJ

VV

ČJ

	 ■  Prohlédni si hradiště na obrázku a zkus ho popsat (sloh). 

	 ■  Vytvořte se spolužáky model hradiště Velkomoravské říše. Použijte, co vás napadne  

(krabičky různých velikostí, papír, modelínu, zbytky látek, kůže, provázky, odřezky). 

ČJ

V 9. století se hradiště stavěla v blízkosti řek.  

uprostřed hradiště býval zvlášť opevněný knížecí dvorec.

opevnění knížecího 

dvorce (dřevěná hradba)

knížecí palác

Hospodářské 

budovy

kostel

Hřbitov

Dřevěné domky 

řemeslníků, 

zemědělců 

a družiníků 

(vojáků knížete)

Dřevěné 

vstupní brány

Vnější opevnění 

(silná hradba 

z kamene a malty)

Tržiště

A   B  C  Č  D  E  F  G  H  C H  I   J  K   L  M  N  O   P  R  S   Š  T  U   V   X  Y  Z   Ž

příkop

Dřevěný 

most přes 

řeku

PČ
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Str. 20 Zopakuj si (odpovědi na otázky):

1. První státní útvar Západních Slovanů se 

jmenoval Velkomoravská říše (Velká Morava). 

Vznikla v 9. století a zanikla v 10. století.

2. Křesťanství se k nám rozšířilo nejprve 

z Francké říše, později z Byzantské říše. 

Nahradilo pohanské náboženství.

3. Konstantin a Metoděj byli vzdělaní byzantští 

kněží, kteří u nás šířili křesťanství ve staroslo-

věnštině (srozumitelném jazyce Slovanů).

4. Jméno Cyril přijal Konstantin před svou 

smrtí, když vstoupil v Římě do kláštera.

5. Na Velké Moravě se rozvíjelo šperkařství, 

hrnčířství, kovářství (archeologové nalezli 

např. kovové nástroje, zbraně, nádoby, zlaté 

šperky, nákončí, gombíky aj.)

Str. 20       – úkoly z učebnice:

Pověst o Svatoplukovi

Kníže Svatopluk si před svojí smrtí zavolal 

své tři syny. 

Dal jim do rukou svazek tří prutů a pověděl 

jim, ať se pokusí pruty přelomit. Ani 

jednomu ze synů se tři pruty najednou 

přelomit nepodařilo. 

Poté každému z nich dal do rukou jen jeden 

prut a přikázal jim, aby se pokusili pruty 

přelomit nyní. Jeden prut zvládli všichni tři 

přelomit snadno. 

Tím chtěl Svatopluk synům dokázat, že když 

budou držet při sobě, nikdo je neporazí. 

Vyhledejte Desatero božích přikázání:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Desatero

Desatero

 1. V jednoho Boha věřit budeš.

 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.

 3. Pomni, abys den sváteční světil.

 4.  Cti otce svého i matku svou, abys dlouho 

živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.

 5.  Nezabiješ.

 6.  Nesesmilníš.

 7.  Nepokradeš.

 8. Nepromluvíš křivého svědectví.

 9. Nepožádáš manželky bližního svého.

 10.  Nepožádáš statku bližního svého.

Jaký je rozdíl mezi křesťanským 

a pohanským náboženstvím?

Křesťanství vyznává jen jednoho boha.

Pohané vyznávali bohů více.

skladem

od 89 Kč
skladem

od 89 Kč od 89 Kč
skladem skladem

15+1

15+1 15+1

15+1
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152 barevných stran B5

HRAVÁ MATEMATIKA 1 – PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ

Rozdíly přepracovaného vydání 
Hravé matematiky 1 oproti původnímu:
•  V 1. dílu přidáno 12 nových stran
•  Ve 2. dílu přidáno 16 nových stran
•  Ve 3. dílu přidáno 12 nových stran
•  Nově přidané strany jsou převážně orientované na upevnění numerace,   
    procvičování sčítání a odčítání, obsahují více úloh na geometrii
•  Zavedení číslování úkolů a navigace pomocí obrázků na stranách
•  Výklad znamének + a - 
•  Přesnější a jasnější zadání úloh
•  Obrázky více odpovídají jednotlivým tematickým celkům
•  Nová, vylepšená příloha učebnice: přidání číselné osy, barevných   
    koleček na vyjádření počtu ad.
•  Upravená grafická podoba v místech pro dokreslování nebo dopisování

METODICKÁ PŘÍRUČKA 
PRO VŠECHNY 3 DÍLY HRAVÉ MATEMATIKY 1

•  Řešení každé strany pracovní učebnice
•  Návod jak více a lépe využít jednotlivá cvičení pracovní   
    učebnice
•  Rozšiřující úlohy s množstvím mezipředmětových   
    přesahů
•  Množství aktivizačních úloh
•  Práce s dalšími pomůckami, které žákům uleví od učení 
    a pomohou procvičovat jemnou grafomotoriku
•  Cíle výuky a očekávané výstupy dle RVP ZV
•  Úkoly pro chytré hlavičky, skupinové práce, práce ve   
    dvojicích

Zakoupit původní vydání pracovních učebnic Hravá matematika 1  
už není možné. Dostupná je pouze nová přepracovaná řada. 

! !

Na základě ohlasů a Vaší zpětné vazby k učebnicím Hravá matematika pro 1. ročník jsme pro Vás se 
zkušenými pedagogy a lektory připravili nové přepracované vydání. Při změnách jsme kladli důraz na 
to, aby přepracované vydání nezměnilo Vaše učební plány a styl výuky.
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pracovní učebnice

36 barevných stran A4

pracovní učebnice

56 barevných stran A4

pracovní učebnice

56 barevných stran A4

156 barevných stran B5

HRAVÁ MATEMATIKA 1
1. DÍL – PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ 
  v souladu s RVP ZV

• Numerace v oboru čísel do 8

• Sčítání v oboru čísel do 8

• Odčítání v oboru čísel do 8

• Geometrie

• Perforovaná příloha uprostřed

HRAVÁ MATEMATIKA 1 
3. DÍL – PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ 
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 
• Perforovaná příloha uprostřed

HRAVÁ MATEMATIKA 1 
2. DÍL – PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ 
v souladu s RVP ZV
• Numerace v oboru čísel do 10
• Sčítání a odčítání 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
• Perforovaná příloha uprostřed

Při nákupu všech tří dílů 
Hravé matematiky 1 

 dostanete v rámci balíčku 
Hravý početník 1 ZDARMA.

od 59 Kč

od 34 Kč

od 59 Kč od 59 Kč

pracovní sešit

• Procvičení  
   základních 
   početních 
   dovedností

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebniceučebnice učebniceučebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

3MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

2. DÍL

ISBN: 978-80-7563-198-5
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 3 – 2. díl obsahuje:

• Jednotky délky, hmotnosti a objemu
• Písemné sčítání a odčítání trojmístných čísel
• Násobení deseti, stem a násobení násobků deseti
•  Pamětné a písemné násobení dvojmístných a trojmístných čísel jednomístným činitelem
• Dělení deseti, stem a dělení násobků deseti
• Dělení se zbytkem a dělení jednomístným dělitelem
• Jednotky času, slovní úlohy a práce s daty
• Kružnice, kruh, rýsování kružnice
• Přenášení a porovnávání úseček, úsečky shodné, střed úsečky
•  Mnohoúhelníky a jejich obvody, konstrukce trojúhelníku, rovnostranný trojúhelník
• Tělesa a jejich vrcholy, stěny, hrany a modelování kvádru
• Rovina, rovinné útvary – trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelníky

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: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978–80–7563–045–2

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

1. DÍL1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebnice

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: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699

1. ročník

pracovní učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity pracovní sešity

pracovní učebnice

2. ročník

3. ročník

11MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. díl

441. díl 44MATEMATIKAMA

EAN41. díl 4MATEMATIKAMA

EAN

MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílHRAVÁMATEMATIKA1. díl

Pracovní učebnicepro 2. ročník ZŠ

2222222A2AA2AA2ATI2TITI2TITI2TITI2TIATIA2ATIAATIA2ATIAATIA2ATIA K2KK2KA2AA2AMATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. díl

55MATEMATIKAMATATA1. díl 55MATEMATIKAMATATA2. díl

111MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

2. díl

444MATEMATIKAMA

EAN

2. díl4444MATEMATIKAMA

EAN

2. díl

MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílHRAVÁMATEMATIKA2. díl

Pracovní učebnicepro 2. ročník ZŠ

2222222A2AA2AA2ATI2TITI2TITI2TITI2TIATIA2ATIAATIA2ATIAATIA2ATIA K2KK2KA2AA2AMATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. díl11MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. nebo 2. ročník ZŠ

3. díl

33Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ1. díl 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3očník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MA

31. dílMATEMATIKA 32. dílMATEMATIKA 33Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ2. díl 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3očník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MA

učebnice

55MATEMATIKAMATATA1. díl 55MATEMATIKAMATATA2. díl

3
Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

MATE
MATIKA

HRAVÁ

učebnice

3
Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

MATE
MATIKA

HRAVÁ

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

MATE
MATIKA

HRAVÁ
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: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699

3
Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

MATE
MATIKA

HRAVÁ

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, 
zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení 
pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru 
čísel do milionu.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech 
typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou 
představivost.

• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem 
a s číselnou osou.

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

• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 
výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.

• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení 
klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
4MATE

MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti 
milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání 
zlomků a seznamuje se zápornými čísly.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost 
rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, 
obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.

• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 

výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.
• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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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 prozákladní vzdělávání.Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

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

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

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

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

Hravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl
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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 prozákladní vzdělávání.Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

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

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

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

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

Hravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl
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Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA
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Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání zlomků a seznamuje se zápornými čísly.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Učebnice pro 5. ročník ZŠ
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Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

Hravá matematika 4 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti 
milionů. Postupně a názorně seznamuje se zlomky a zápornými čísly.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost 
rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, 
obsahů. Rozšiřuje učivo o výpočet povrchů krychle a kvádru.

• Obsahuje práci s tabulkami, diagramy, jízdními řády a teploměry.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely 

s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové 
úlohy.

• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
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ISBN: 978-80-7563-212-8
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně 
dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na 
zlomky.

• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí 
dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu 
obvodů, obsahů. 

• Obsahuje řadu různorodých úloh.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 

výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.
• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.
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• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

2. dílMATE

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebnice

332. díl 33MATEMATIKAMATE

učebniceučebnice

331. díl 33MATEMATIKAMATE

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ1. díl 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MATE

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ2. díl 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MATE

učebnice

4MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ1. DÍL

učebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice

5MATE
MATIKA
Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

HRAVÁHRAVÁ

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebnice

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

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

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

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

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

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699
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učebniceučebnice

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

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

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

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

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

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-68-2

9 788087 881682

33V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

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

33V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

učebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

učebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice

55MATE
MATIKA
Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
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METODICKÁ PŘÍRUČKA

199 Kč
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novinka
novinka

novinka

199 Kč

HRAVÁ MATEMATIKA 2
1. DÍL – PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ 
  v souladu s RVP ZV
• Počítání v oboru čísel do 100 
• Počítání se závorkami
• Sčítání a odčítání dvojmístných čísel
• Geometrie 
• Perforovaná příloha uprostřed

HRAVÁ MATEMATIKA 2
2. DÍL – PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ 
  v souladu s RVP ZV
• Násobení 1–10 
• Dělení 1–10 
• Geometrie 
• Perforovaná příloha uprostřed 

pracovní učebnice

56 barevných stran A4

pracovní učebnice

56 barevných stran A4

116 barevných stran B5
od 79 Kč od 79 Kč

od 34 Kč

od 34 Kč

pracovní sešit

• Procvičení  
základních 

   početních  
dovedností

pracovní sešit

• Procvičení  
základních 

   početních  
dovedností

METODICKÁ PŘÍRUČKA

Při nákupu obou dílů pracovních 
učebnic Hravé matematiky 2  

dostanete v rámci balíčku  
oba díly Hravého početníku 2  

za cenu jednoho.

15+1

15+1

skladem skladem

skladem

HRAVÁ MATEMATIKA 2 – PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ

�

15+1

15+

�

15+1

15+

�

�
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Při nákupu obou dílů 
učebnice a obou dílů sešitu Hravé matematiky 3  

v rámci balíčku dostanete 
oba díly Hravého početníku 3 za cenu jednoho.

pracovní sešit
• Procvičení základních početních dovedností

80 barevných     
stran B5

učebnice

52 barevných stran A4

HRAVÁ MATEMATIKA 3 
1. DÍL 

v souladu s RVP ZV
• Početní operace v oboru čísel do 100
• Početní operace v oboru čísel do 1 000
• Geometrie 
• Elektronická příloha 
   – plán deskové hry

pracovní sešit

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebniceučebnice učebniceučebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

3MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-142-8
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 3 – 1. díl obsahuje:

 • Opakování
• Násobení a dělení v oboru násobilky
• Pamětné a písemné sčítání a odčítání dvojmístných čísel
• Zaokrouhlování na desítky a na stovky
• Pamětné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000
•  Geometrické pojmy – bod, přímka, úsečka, polopřímka, opačné polopřímky, 

vzájemná poloha přímek
• Rovina, rovinné útvary – trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelníky

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: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978–80–7563–045–2

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

1. DÍL1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebnice

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: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699

1. ročník

pracovní učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity pracovní sešity

pracovní učebnice

2. ročník

3. ročník

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• Již od prvních stran pracuje se symboly a s číslem nula a zavádí pojem „číselná• Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktikypedagogických fakult ČR.• Je přehledně rozdělen do tematických které umožňují mezipředmětové propojení.• Součástí 1. dílu jsou také přílohy, které zpestřují některé podporují dětskoupředstavivost a procvičují jejich jemnou motoriku.programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

3. ročník

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

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

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

44V souladu s RVP ZV1. díl

Hravá matematika 4 obsahuje:I.

V souladu s RVP ZV 44MATE
MATIKA
MA

EAN

4V souladu s RVP ZV1. díl

Hravá matematika 4 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 4MATEMATIKAMA

EAN

ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1• • • Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR.• • představivost a procvičují jejich jemnou motoriku.programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

3. ročník

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

MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

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

HRAVÁ

MATEMATIKA1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 100V souladu s RVP ZV

Pracovní učebnicepro 2. ročník ZŠ

2222222A2AA2AA2ATI2TITI2TITI2TITI2TIATIA2ATIAATIA2ATIAATIA2ATIA K2KK2KA2AA2A

ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1• • • Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR.• • představivost a procvičují jejich jemnou motoriku.programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

3. ročník

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

MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

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

55MATE
MATIKA
MATATA

1. díl podle nového RVP ZV 55MATE
MATIKA
MATATA

2. díl podle nového 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 přechodupřes základ 10.• aby si žáci zadání slovních a části některých četli sami.• Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktikypedagogických fakult ČR.• Je přehledně rozdělen do 5 tematických které umožňují mezipředmětové propojení.• Součástí 2. dílu jsou také přílohy, které zpestřují některé podporují dětskoupředstavivost a procvičují jejich jemnou motoriku.programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

3. ročník

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 111MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

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

4Hravá matematika 4 obsahuje:I.

V souladu s RVP ZV 44MATE
MATIKA
MA

EAN

2. díl44Hravá matematika 4 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 44MATEMATIKAMA

EAN

2. díl

ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1• • • Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR.• • představivost a procvičují jejich jemnou motoriku.programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

3. ročník

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

MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

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

HRAVÁ

MATEMATIKA2. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 100V souladu s RVP ZV

Pracovní učebnicepro 2. ročník ZŠ

2222222A2AA2AA2ATI2TITI2TITI2TITI2TIATIA2ATIAATIA2ATIAATIA2ATIA K2KK2KA2AA2A

ISBN: 978-80-87881-63-7

9 788087 881637

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1• • • Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR.• • představivost a procvičují jejich jemnou motoriku.programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

3. ročník

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

MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 8V 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 přechodempřes základ 10.• Je možné jej využít na konci 1. nebo na začátku 2. ročníku• aby si žáci zadání slovních a části některých četli sami.• Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktikypedagogických fakult ČR.• Součástí 3. dílu jsou také přílohy, které zpestřují některé podporují dětskoupředstavivost a procvičují jejich jemnou motoriku.programem základní vzdělávání.

1. ročník 2. ročník

3. ročník

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

Pracovní učebnicepro 1. nebo 2. ročník ZŠ

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

33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3očník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MA
1. díl učebnice Hravá matematika 3 imýksečimíndeřpnávorotkelanávotnaragaygogadepimýnrobdonevatseslyB• didaktiky pedagogických fakult ČR. ylenapékciteroeténelezejuhasbO.návocarpzěnredomaěndelheřpeJ• podbarvené vzorové příklady.Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem prozákladní vzdělávání.Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 3 - učebnice 1. dílHravá matematika 3 - učebnice 2. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 2. dílHravá matematika 4 - učebnice 1. dílHravá matematika 4 - učebnice 2. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 2. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl

www.etaktik.czISBN: 978-80-87881-68-29 788087 881682

3V souladu s RVP ZV1. díl

MATEMATIKA

HrMat_03_01_obalka_08.indd   8-9 26.01.16   23:38

3V souladu s RVP ZV2. díl

MATEMATIKA
2. díl učebnice Hravá matematika 3 ínátíčdoaínátíčsénmesípejučivcorpaejultěvsyvuomrofuonvabázauovarH• v oboru čísel do 1 000, dělení se zbytkem a násobení a dělení mimo obor násobilky. .usačimaktondejaimanidoh,imaklubatimýhcudondej,mefargsicárpejuhasbO• Procvičuje převody jednotek délky, hmotnosti a objemu. imýksečimíndeřpnávorotkelanávotnaragaygogadepimýnrobdonevatseslyB• didaktiky pedagogických fakult ČR. ylenapékciteroeténelezejuhasbO.návocarpzěnredomaěndelheřpeJ• s názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady. áretk,yrhévoksedunálpěbodopvaholířpákcinortkeleékatejulíd.2ítsáčuoS• zpestřuje výuku.Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem prozákladní vzdělávání.Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 3 - učebnice 1. dílHravá matematika 3 - učebnice 2. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 2. dílHravá matematika 4 - učebnice 1. dílHravá matematika 4 - učebnice 2. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 2. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl

www.etaktik.czISBN: 978-80-87881-69-99 788087 881699HrMat_03_02_obalka_07.indd   8-9 26.01.16   22:44

33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3očník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MA

učebnice

55MATEMATIKAMATATA

1. díl podle nového RVP ZV 55MATEMATIKAMATATA

2. díl podle nového RVP ZV

3
Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

MATE
MATIKA

HRAVÁ

učebnice

3
Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

MATE
MATIKA

HRAVÁ

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

MATE
MATIKA

HRAVÁ

od 69 Kč
od 59 Kč

�

15+1

�

15+1

�

15+1

72 barevných     
stran B5

od 39 Kč

učebnice

44 barevných stran A4

pracovní sešit

HRAVÁ MATEMATIKA 3 
2. DÍL 

v souladu s RVP ZV
• Jednotky délky, hmotnosti a objemu
• Násobení a dělení čísel do 1 000
• Geometrie
• Elektronická příloha
   – plán deskové hry

METODICKÁ 
PŘÍRUČKA

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebniceučebnice učebniceučebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

3MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

2. DÍL

ISBN: 978-80-7563-198-5
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 3 – 2. díl obsahuje:

• Jednotky délky, hmotnosti a objemu
• Písemné sčítání a odčítání trojmístných čísel
• Násobení deseti, stem a násobení násobků deseti
•  Pamětné a písemné násobení dvojmístných a trojmístných čísel jednomístným činitelem
• Dělení deseti, stem a dělení násobků deseti
• Dělení se zbytkem a dělení jednomístným dělitelem
• Jednotky času, slovní úlohy a práce s daty
• Kružnice, kruh, rýsování kružnice
• Přenášení a porovnávání úseček, úsečky shodné, střed úsečky
•  Mnohoúhelníky a jejich obvody, konstrukce trojúhelníku, rovnostranný trojúhelník
• Tělesa a jejich vrcholy, stěny, hrany a modelování kvádru
• Rovina, rovinné útvary – trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelníky

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: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699

3
Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

MATE
MATIKA

HRAVÁ

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity od 69 Kč

od 59 Kč

�

15+1

�

15+1

od 39 Kč

HRAVÁ MATEMATIKA 3 – PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ

novinka

novinka

novinka

novinka

od 06/2021

od 06/2021

od 06/2021

od 06/2021

od 06/2021

novinka

199 Kč
152 barevných stran B5



18taktik@etaktik.cz

48 barevných stran A4

pracovní sešit

HRAVÁ MATEMATIKA 4 
1. DÍL 
v souladu s RVP ZV

• Početní operace v oboru čísel 
   do 10 000
• Početní operace v oboru čísel 
   nad 10 000
• Geometrie

HRAVÁ MATEMATIKA 4 
2. DÍL 
v souladu s RVP ZV

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

52 barevných stran A4

pracovní sešit

80 barevných    
stran A5

učebnice

72 barevných    
stran A5

učebnice
Hravá matematika 4 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti 
milionů. Postupně a názorně seznamuje se zlomky a zápornými čísly.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost 
rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, 
obsahů. Rozšiřuje učivo o výpočet povrchů krychle a kvádru.

• Obsahuje práci s tabulkami, diagramy, jízdními řády a teploměry.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely 

s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové 
úlohy.

• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

ISBN: 978-80-7563-212-8
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, 
zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení 
pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru 
čísel do milionu.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech 
typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou 
představivost.

• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem 
a s číselnou osou.

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

• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 
výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.

• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení 
klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
4MATE

MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, 
zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení 
pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru 
čísel do milionu.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech 
typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou 
představivost.

• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem 
a s číselnou osou.

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

• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 
výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.

• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení 
klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
4MATE

MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

od 69 Kč

od 59 Kč

od 69 Kč

od 59 Kč

od 39 Kč od 39 Kč
Při nákupu obou dílů 

učebnice a obou dílů sešitu 
Hravé matematiky 4 

v rámci balíčku  
dostanete oba díly   

Hravého početníku 4 
za cenu jednoho.

pracovní sešit

• Procvičení 
   základních 
   početních 
   dovedností

pracovní sešit

• Procvičení 
   základních 
   početních 
   dovedností

�

15+1

15+

�

15+1

15+

�

15+1

�

15+1

�

15+1

�

15+1
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76 barevných    
stran A5
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pracovní sešit

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 pavidelné obrazce
• Úhlopříčky
• Jednodušší geometrické  
   útvary
• Složitější geometrické 
   útvary
• Tělesa

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebniceučebnice učebniceučebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

5MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 1. díl obsahuje kapitoly:

• Miliony – opakování
• Přirozená čísla
• Zlomky
• Práce s daty

• Konstrukce a obvody – opakování
• Vzájemná poloha geometrických útvarů
• Úhel
• Osa úhlu

9 788075 630537

ISBN: 978-80-7563-053-7

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně 
dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na 
zlomky.

• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí 
dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu 
obvodů, obsahů. 

• Obsahuje řadu různorodých úloh.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 

výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.
• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

1. díl

ISBN:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

MATE
MATIKA

V souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

2. díl

ISBN:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

MATE
MATIKA

V souladu s RVP ZV

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně 
dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na 
zlomky.

• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí 
dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu 
obvodů, obsahů. 

• Obsahuje řadu různorodých úloh.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 

výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.
• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:I. 

V souladu s RVP ZV

1. díl

ISBN:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

MATE
MATIKA

V souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:I. 

V souladu s RVP ZV

2. díl

ISBN:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

MATE
MATIKA

V souladu s RVP ZV

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV

2. díl

ISBN:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

MATE

V souladu s RVP ZVUčebnice pro 5. ročník ZŠ

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebnice

33V souladu s RVP ZVUčebnice pro 3. ročník ZŠ2. 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 prozákladní vzdělávání.Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 3 - učebnice 1. dílHravá matematika 3 - učebnice 2. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 2. dílHravá matematika 4 - učebnice 1. dílHravá matematika 4 - učebnice 2. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 2. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-99 788087 881699
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učebniceučebnice

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 prozákladní vzdělávání.Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 3 - učebnice 1. dílHravá matematika 3 - učebnice 2. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 2. dílHravá matematika 4 - učebnice 1. dílHravá matematika 4 - učebnice 2. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 2. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-68-29 788087 881682
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pracovní sešity

33V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

učebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity
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Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

HRAVÁHRAVÁ

učebnice
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3. ročník
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33V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9
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učebniceučebnice

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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Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

učebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, 
zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení 
pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru 
čísel do milionu.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech 
typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou 
představivost.

• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem 
a s číselnou osou.

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

• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 
výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.

• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení 
klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
4MATE

MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

HRAVÁHRAVÁ

68 barevných    
stran A5

učebnice
Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti 
milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání 
zlomků a seznamuje se zápornými čísly.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost 
rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, 
obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.

• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 

výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.
• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-188-6

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

1. díl

ISBN:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
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Hravá matematika 5 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

2. díl

ISBN:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

MATE
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V souladu s RVP ZV

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně 
dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na 
zlomky.

• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí 
dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu 
obvodů, obsahů. 

• Obsahuje řadu různorodých úloh.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 

výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.
• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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V souladu s RVP ZV

učebnice

pracovní sešity
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33V souladu s RVP ZVUčebnice pro 3. ročník ZŠ2. 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 prozákladní vzdělávání.Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 3 - učebnice 1. dílHravá matematika 3 - učebnice 2. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 2. dílHravá matematika 4 - učebnice 1. dílHravá matematika 4 - učebnice 2. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 2. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl
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učebniceučebnice

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 prozákladní vzdělávání.Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 3 - učebnice 1. dílHravá matematika 3 - učebnice 2. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 2. dílHravá matematika 4 - učebnice 1. dílHravá matematika 4 - učebnice 2. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 2. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl
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Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.
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MATE
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33V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

učebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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33V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl
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Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

učebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, 
zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení 
pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru 
čísel do milionu.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech 
typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou 
představivost.

• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem 
a s číselnou osou.

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

• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 
výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.

• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení 
klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
4MATE

MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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učebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti 
milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání 
zlomků a seznamuje se zápornými čísly.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost 
rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, 
obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.

• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 

výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.
• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

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

www.etaktik.cz
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5. ročník

učebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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33V souladu s RVP ZVUčebnice pro 3. ročník ZŠ2. 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 prozákladní vzdělávání.Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 3 - učebnice 1. dílHravá matematika 3 - učebnice 2. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 2. dílHravá matematika 4 - učebnice 1. dílHravá matematika 4 - učebnice 2. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 2. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-99 788087 881699

HrMat_03_02_obalka_07.indd   8-9 26.01.16   22:44

učebniceučebnice

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 prozákladní vzdělávání.Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 3 - učebnice 1. dílHravá matematika 3 - učebnice 2. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 2. dílHravá matematika 4 - učebnice 1. dílHravá matematika 4 - učebnice 2. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 2. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-68-29 788087 881682

33V souladu s RVP ZVUčebnice pro 3. ročník ZŠ1. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATE
MATIKA
MATE

HrMat_03_01_obalka_08.indd   8-9 26.01.16   23:38

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

učebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

učebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice

5MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

55MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

48 barevných stran A4

od 39 Kč

od 39 Kč

od 69 Kč

od 59 Kč

pracovní sešitučebnice

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebniceučebnice učebniceučebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

5MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 2. díl obsahuje kapitoly:

• Přirozená čísla
• Zlomky
• Desetinná čísla
• Procenta a aritmetický průměr

• Převody jednotek
• Rovinné obrazce
• Tělesa

ISBN: 978-80-7563-054-4

od 69 Kč

od 59 Kč

Při nákupu obou dílů 
učebnice a obou dílů sešitu 

Hravé matematiky 5 
v rámci balíčku  

dostanete oba díly   
Hravého početníku 5 

za cenu jednoho.

pracovní sešit

• Procvičení 
   základních 
   početních 
   dovedností

pracovní sešit

• Procvičení 
   základních 
   početních 
   dovedností

�

15+1

15+

�

15+1

15+

�

15+1

�

15+1

�

15+1

� 15+1
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BALÍČEK HRAVÁ MATEMATIKA 1 – přepracované vydání 
Pracovní učebnice Hravá matematika 1 – 1. díl – přepracované vydání +  Hravá 
matematika 1 – 2. díl – přepracované vydání +  Hravá matematika 1 – 3. díl – 
přepracované vydání +  Hravý početník 1

BALÍČEK HRAVÁ MATEMATIKA 2 – přepracované vydání 
Pracovní učebnice Hravá matematika 2 – 1. díl - přepracované vydání +  Hravá 
matematika 2 – 2. díl – přepracované vydání +  Hravý početník 2 – 1. díl +  Hravý 
početník 2 – 2. díl

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

ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY MATEMATIKA

15+1

15+1

15+1

15+1

15+1

15+

15+

15+

15+

15+
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pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

40 barevných stran A4

40 barevných stran A4

40 barevných stran A4

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.

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 1 000
• Porovnávání 
   a zaokrouhlování
• Násobení a dělení 0–10
• Počítání do 1 000

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 a deseti
• Násobení a dělení třemi, 
   čtyřmi, pěti a šesti
• Geometrie

BAREVNÉ PŘÍKLADY 4 
v souladu s RVP ZV
• Porovnávání a zaokrouhlování  

čísel do 10 000
• Sčítání a odčítání do 10 000
• Násobení a dělení čísel do 10 000
• Sčítání a odčítání čísel větších  

než 10 000
• Násobení dvojciferným činitelem
• Římské číslice
• Zlomky
• Převody jednotek
• Aritmetický průměr

od 59 Kč

od 59 Kč

pracovní sešit

40 barevných stran A4

od 59 Kč od 59 Kč

15+1

15+1

15+1 15+1
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36 barevných
stran A5

36 barevných
stran A5

36 barevných
stran A5

36 barevných
stran A5

HRAVÝ ČESKÝ JAZYK – NOVÁ EDICE

1. ROČNÍK

132 barevných stran A4 56 barevných stran A4 56 barevných stran A4

od 99 Kč od 65 Kč od 79 Kč

skladem sklademskladem

32 barevných stran A4

od 29 Kč

skladem skladem skladem skladem skladem

Koncepce celé řady vychází z analyticko-syntetické metody a jejím cílem je položení pevných základů 
čtenářské gramotnosti. Její plynulý rozvoj umožňují prvky, které jsou v koncepci uplatněny na základě 
dlouholetých zkušeností autorek s výukou na 1. stupni ZŠ. Celá edice je koncepčně postavená na 
tradičních principech vyučování. Grafické zpracování učebnic ulehčuje orientaci a ilustrace doprovázející 
text zvyšují motivaci dětí. Důraz je kladen nejen na oblast počátečního čtení, ale také na rozvoj psaní  
a vyjadřování. Celou sadou provázejí prvňáčky kreslení kamarádi Ema a Tom.

Proč používat novou řadu:
• Důraz na rozvíjení slovní zásoby dětí – celá edice obsahuje množství ilustrací a obrázků, které dětem 

obohacují jejich slovník o nová slova či napomáhají zpřesňovat význam slov.
• Věku přiměřené texty, které vzbuzují zvědavost žáků. Vybrané texty jsou svou tématikou blízké 

různým oblastem života dětí.
• Cvičení se vyznačují tvořivostí a obsahovou pestrostí, které motivují žáky k práci. Žáci plní úkoly 

didakticky spjaté s učivem za doprovodu různých básniček. 

novinka novinkanovinka

od 19 Kč od 19 Kč od 19 Kč od 19 Kč

15+1

15+1 15+1 15+1

15+

15+ 15+ 15+
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HRAVÝ ČESKÝ JAZYK 2. ROČNÍK – NOVÁ EDICE
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E 2ČESKÝ JAZYK 
HRAVÝ

Učebnice pro 2. ročník ZŠ 
V souladu s RVP

ISBN  XXXXXXXX  

HRAVÝ ČESKÝ JAZYK 
Učebnice pro 2. ročník ZŠ

Další učebnice a pracovní sešity
z řady Hravý český jazyk pro 2. ročník:

•  Sestavili ji odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na 1. stupni ZŠ.

•  Celkem 120 stran je přehledně rozděleno do 11 hlavních témat. 

•  Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou; výklad a procvičování 
doplňují rébusy, křížovky a hry.

•  Každý tematický celek je zakončen opakováním probrané látky.

•  Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

•  Texty doprovázejí barevné ilustrace.

•  Na konci učebnice najdete také souhrnné opakování a soubor diktátů.

Hravý český jazyk je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky lze objednat na:

www.etaktik.cz

 

Titulky 
PRACOVNÍ SEŠIT I. + PRACOVNÍ SEŠIT II. + PÍSANKA 1 + PÍSANKA 2 + ČÍTANKA

novinka

učebnice
HRAVÝ ČESKÝ JAZYK – NOVÁ EDICE 2. ROČNÍK
v souladu s RVP ZV

1. ŠKOLA
Úvod
Opakování učiva 1. ročníku
Pozdravy, prosba, poděkování, 
omluva, přání (sloh)
2. MŮJ DOMOV
O větách
Vyprávění podle obrázkové osnovy 
(sloh)
3. RODINA A KAMARÁDI
Druhy vět
Pořádek vět v příběhu (sloh)
Opakování
4. ŽIVOT NA PODZIM
Abeceda a písmo 
Rozhovor (sloh) 
Opakování
5. KNÍŽKA JAKO KAMARÁD
Slovo a slovní význam
Přísloví (sloh) 
Opakování
6. ZIMNÍ ZVYKY A OBYČEJE
Rozdělení hlásek
Vyprávění podle osnovy (sloh)
Opakování
7. SPORTOVÁNÍ V ZIMĚ
Psaní „y/ý“ po tvrdých souhláskách
Psaní „i/í“ po měkkých souhláskách

8. VE SPOLEČNOSTI
Psaní „dy/di“, „ty/ti“, „ny/ni“
Opakování 
Komiks (sloh)
9. ZVYKY A OBYČEJE NA JAŘE
Tvary slov, slovo příbuzné
Párové souhlásky 
Popis zvířete (sloh) 
Opakování
Velikonoce (sloh) 
Slova s „dě, tě, ně“ 
Slova s „bě, pě, vě, mě“
Opakování
10. DOBRODRUŽSTVÍ V PŘÍRODĚ
Popis postavy (sloh)
Slovní druhy 
Popis pracovního postupu (sloh)
Opakování
11. VÝLETY
Psaní velkých písmen
Vlastní názor (sloh) 
Opakování
Věta jednoduchá a souvětí
Dopis (sloh) 
SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ 
RÉBUSY A HRÁTKY SE SLOVY
DIKTÁTY

pracovní sešity

Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky lze objednat na:

www.etaktik.cz

ISBN 978 -80 -7563-324 -8

HRAVÝ ČESKÝ JAZYK 
Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ – 1. díl

Další učebnice a pracovní sešity  
z řady Hravý český jazyk pro 2. ročník:

•  Je určen k procvičování probrané látky v prvním pololetí školního roku.

•  Sestavili ho odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na 1. stupni ZŠ.

•  Celkem 48 stran je přehledně rozděleno do 7 hlavních témat. 

•  Učivo je procvičováno hravou a zábavnou formou.

•  Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

•  Cvičení doplňují barevné ilustrace.

•  Pracovní sešit je zakončen opakovacími testy.

Pracovní sešit Hravý český jazyk je připraven 
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

2ČESKÝ JAZYK  
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ – 1. díl 
V souladu s RVP

Titulky: UČEBNICE + PRACOVNÍ SEŠIT II. + PÍSANKA 1 + PÍSANKA 2 

2ČESKÝ JAZYK  
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ – 2. díl 
V souladu s RVP

formát A4

formát A4

od 09/2021 od 11/2021

formát A5

PÍSANKA
HRAVÁ

Pro 2. ročník ZŠ – 2. díl 
V souladu s RVP 2

Hravá písanka 2 je připravena v souladu  
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravá PÍSANKA
Pro 2. ročník ZŠ – 2. díl    
 Autorka: Mgr. Marcela Puldová    
	 Odborná	spolupráce:	 Mgr.	Blanka	Kučerová			
  Mgr. Nataša Heráková
  Mgr. Monika Sedláková    
	 Odpovědní	redaktoři:	 Adriena	Binková
  Ing. Jaroslav Brdjar
 Jazyková korektorka: PhDr. Zuzana Kurková    
	Grafická	úprava	a	sazba:	 Helena	Růžičková
	 Návrh	obálky:	 Pavlína	Němčeková,	Helena	Růžičková
	 Ilustrace:	 Pavlína	Němčeková    
 ISBN: 978-80-7563-327-9
	 	 1.	vydání,	2021
	 Copyright:	 	©	Vydavatelství	Taktik	International,	s.r.o.,	 

Praha 2021
	 Vyrobil	a	vydal:	 Taktik	International,	s.r.o.,	 
	 	 Argentinská	38,	170	00	Praha	7
  www.etaktik.cz    
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 Z rámečků slož vždy dvě slova podle zadání. Slova použij ve větě. Některé věty napiš do sešitu.

(Jiří Žáček: Malovaný svět)

Souhlásky (značíme je křížkem    )  Souhlásky dělíme na:

ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň                     
měkké (M)

obojetné (O)

tvrdé (T)

b, f, l, m, p, s, v, z

h, ch, k, r, d, t, n

RÁ

T + T       ráno, dýka T + M O + T

M + M M + O O + O M + T

DÝ
KA

NO
RY

KŮ
ŽE

JE
MI

PE
RE

NE

ŠE

ČÍ
ŠI

JE
BA

JÍ
ME

ŽÁ
VI

VÁ
ZÍ

SÍ
KA

TY
ŘE

ŠA

2

Jmelí
Teta zima město bělí, utíkáme koupit jmelí.Neseme ho velký kus, vystačí nám na sto pus.Až si dáme stou a prvou, mlč a nehni ani brvou.Když je chladné povětří, pusami se nešetří.

1 Přečti si text a u podtržených slov vyhledej souhlásky. Řekni, jaká je to souhláska (T, M, O).

 Tvoř slova ze slabik ve vánoční girlandě. Urči druhy souhlásek ve slabikách.

3

JE  RU  ČE  RO  KA  PI  ŽÍ  VI  VÁ  ŠEK  CE  NO  HA  KO

50

Psaní „y/ý“ po tvrdých souhláskách

7. SPORTOVÁNÍ V ZIMĚ

 K daným slovům 

napiš do sešitu antonyma.4

1 Doplň do slov „dy/dý“, „ty/tý“, „ny/ný“. Slova napiš do sešitu.

sla‒ ‒, du‒ ‒, ‒ ‒mka, mo‒ ‒ka, bed‒ ‒, mo‒ ‒l, ves‒ ‒, kole‒ ‒,  

novi‒ ‒, tvr‒ ‒, hra‒ ‒, ‒ ‒den, hra‒ ‒, bo‒ ‒, prste‒ ‒, še‒ ‒, buch‒ ‒

2 K daným obrázkům utvoř věty (oznamovací, 

tázací, rozkazovací, přací). Některé věty napiš.

ošklivý pomalu hloupý
RY/RÝ

krátký zlobivý starý

malý vykat mokrý

 Ke každé slabice 

vymysli tři slova.5

DY/DÝ

HY/HÝ KY/KÝ

 Najdi lyžaři správnou cestu k cíli: Jsou na ní jen slova 

s tvrdými slabikami. 3

potichu hrubý správně

pohyby

běžky

ledy

tyče
sto

py lyže

sítě
rukaviceponožky dráhy

svetry la
no

vk
y

pády sáňky

rýma
vleky

diváci

hůlky

vločky py
tel

potíže
snížek

lid
é

1

Byl tam ženich s.

74

Slova se skupinami „bě, pě, vě, mě“Ve slabikách „bě, pě, vě, mě“ se píše „ě“.  Vyslovujeme je pak [bje, pje, vje, mňe].        
Bětka, bělouš, koloběh pěkný, pěstovat, zpěvvěnec, stavět, svět město, umění, rozumět

 Přečti slova s vhodnou skupinou (bě, pě, vě, mě).
3

‒TEV       ‒NKAVA  

Ve vaně je                  

BĚ

Potkal jsem známého čloběka. Městujeme obilí. Na piano hrál velmi slapě. Deka je krásně věkká. Venku je dnes ošklibě. Hrávě se používají na zahradě. Písnička je měkná. Ptáci si staví hnízda na stropě. 

 Přečti věty, místo obrázku řekni slovo se skupinou „bě, pě, vě, mě“. Věty přepiš do sešitu.

.

Ve stáji máme

.Na nebi svítí                  

.

‒T       ‒ŽEC       ‒ŠTEC
O‒D       U‒T       ‒Ž

‒ŘIT       OD‒RKA

‒STO       ‒VEC       K‒TEN
‒ŠEC      ‒ŠINA      ‒TA 
‒LÁSEK      ‒DĚT      HŘÍ‒ 
NÁ‒STÍ      NA‒RAČKA   

VĚ

PĚ

MĚ

 Přečti věty. V každé větě oprav chybu.2

9. ZVYKY A OBYČEJE NA JAŘE          Slova s „bě, pě, vě, mě“

Na krmítko přilétla .

Housenky okusují zeleninu. 

15+1

15+1

15+1

od 89 Kč

od 55 Kč

od 25 Kč od 25 Kč

od 55 Kč

skladem

skladem
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HRAVÁ ČEŠTINA
Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je 
koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům výukové materiály 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 i pracovních sešitů  jsme připravili také doplňkové 
pomůcky (písanky, čítanky, hravou abecedu, slohovou výchovu, pracovní listy), které celou řadu 
dotvářejí.

sl
ab

ik
ář

1.
 R

O
ČN

ÍK
:

ab
ec

ed
a

čí
ta

nk
a

pí
sa

nk
a 

1

pí
sa

nk
a 

2

pí
sa

nk
a 

3

pí
sa

nk
a 

4

48 barevných stran A4

128 barevných stran A4

od 99 Kč

od 65 Kč

HRAVÝ SLABIKÁŘ 
v souladu s RVP ZV

• Úkoly a hravá cvičení pro práci s ilustracemi
• Deskové hry pro práci celé třídy
• Množství textů, které učitel může s dětmi 

číst během celého školního roku

HRAVÁ ABECEDA 
v souladu s RVP ZV

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

�

15+1

15+

�

15+1

15+
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28 barevných stran A4 36 barevných 
stran A5

40 barevných 
stran A5

40 barevných 
stran A5

od 29 Kč od 19 Kč od 19 Kč od 19 Kč

V dalších dílech písanek se procvičují 
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 orientovaným 
na šířku zde žáci naleznou dostatek prostoru pro 
uvolnění ruky. Všechny úkoly jsou nápadité, hravé  
a navíc je  doprovázejí krátké básničky.

HRAVÁ ČÍTANKA 1 
v souladu s RVP ZV

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

pracovní učebnice

52 barevných stran A4

od 79 Kč

PRACOVNÍ LISTY 
Pro výuku českého jazyka v 1. ročníku jsme připravili  balení 
100 pracovních listů ve formátu A4 ke  kopírování. Metodické 
pokyny, které doplňují témata v učebnicích a umožňují 
individuální práci se žáky s poruchami učení nebo naopak 
se žáky nadanými. Tyto listy si může škola zakoupit za 990 
Kč nebo získat ZDARMA. K tomu stačí objednat kompletní 
balíček českého jazyka nebo balíček pro 1. ročník pro celou 
třídu (více na straně 35).990 Kč nebo ZDARMA

15+115+15+115+15+115+

�

15+1

�

15+1

15+
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96 barevných stran A4

36 barevných 
stran B5

36 barevných 
stran A5

96 barevných stran A4

pracovní sešitučebnice

120 barevných 
stran B5

uč
eb

ni
ce

uč
eb

ni
ce

pí
sa

nk
a

čí
ta

nk
a

pr
ac

ov
ní

 s
eš

it

pí
sa

nk
a

čí
ta

nk
a

pr
ac

ov
ní

 s
eš

it

2.
 R

O
ČN

ÍK
:

3.
 R

O
ČN

ÍK
:

HRAVÁ ČEŠTINA 2
v souladu s RVP ZV

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

od 89 Kč

od 95 Kč

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

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

od 25 Kčod 25 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 učitel může číst s dětmi během celého 

školního roku
• Vybrané literární úryvky, které děti zaujmou i poučí
• Řada kreativních a hravých úlohod 85 Kč

pracovní učebnice

�

15+1

15+

�

15+1

15+

15+115+1

�

15+1
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44 barevných stran B5

pracovní učebnice

96 barevných stran A4

pracovní sešit

96 barevných stran A4

učebnice

120 barevných 
stran B5

HRAVÁ ČEŠTINA 3
v souladu s RVP ZV

• Ústřední příběh vyprávějící zážitky z cest
• Slohová část přehledně oddělená 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

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 učitel může číst s dětmi během celého 

školního roku
• Vybrané literární úryvky, které děti zaujmou i poučí
• Řada kreativních a hravých úloh k práci s textem 
   a jeho porozuměníod 85 Kč

MŮJ ČTENÁŘSKÝ DENÍK

• Vhodný pro 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

od 65 Kč

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

pracovní sešit

�

15+1

15+1

�

15+1

15+

15+1

15+
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pracovní učebnice

128 barevných 
stran B5

pracovní učebnice

120 barevných 
stran B5

pracovní sešit

96 barevných  
stran A4

učebnice

120 barevných 
stran B5

HRAVÁ ČEŠTINA 4
v souladu s RVP ZV

• Ústřední příběh s tématem evropských států
• Mezipředmětové vztahy
• Sešit hravou formou doplňuje učebnici
•  Opakovací otázky a krátká shrnutí na konci 

každé kapitoly od 99 Kč od 89 Kč

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

učebnice

128 barevných 
stran B5

od 99 Kč

pracovní sešit

96 barevných  
stran A4

od 89 Kč

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 učitel může s dětmi číst 
   během celého školního roku
• Vybrané literární úryvky, které děti zaujmou
    i poučí
• Řada kreativních a hravých úloh

od 85 Kč od 85 Kč
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8.

Porad
me se s učitel .

Noha nohu m
jí.

Chlapci se najedl  a jsou s
tí. 

Rodiče b
dlel  v Kob

lisích. 

S
ra je žlut

 nerost. 

Tohle je pěkné m
sto. 

Str
ček má l

sou hlavu. 

Děti si hrál  na p
sku. 

Dřevorubci m
til

 les
.

Mus
me si dob

t energii.

Pob
t u moře b

l úžasný. 

Serv
rka bude ml t kávu.   

Zb
něk je m

lý chlapec.

Při bouřce se bl ská. 

Rozb
l se m

 

z
p. 

An
čka v

je 

věneček. 

Hus
té chtěl  dob

t hrad. 

S
mona je p

lná dívka. 

S
rovátka zb

vá po sražení mléka.

Na rybníku plaval  l
sky s mláďaty. 

Naše hlavní město se naz
vá Praha. 

M
lan se nachom

tl k nem
lé nehodě. 

Otrhal  jsme oříšky z l
sky na zahradě. 

Ve škole máme přes
pací hodiny. 

Ciz
nci přijíždějí obv

kle do Prahy.

V
v

klaný strom ohrožoval provoz. 

Neodb
vejte svou práci. 

Před jídlem si um
jte ruce. 

M
dlo dělá m

dlinky.

V lese budeme sb
rat houb

. 

Zemědělci v
sel  na pol  hrášek. 

V
b

l se mi mob
l. 

M
láno je město v Itálii.

Větrný v
r rozv

řil všechno l
stí.

Nezlob
m se na tebe.

6. Doplň i,í/y,ý.

z 37

Souhrnné opakování

l se m

je je 

z 32 28

5.
Slovní druhy – Určování slovních druhů

dvoje  

parádní 

nechť  

lámat  

protože 

úklid  

vážka  

ty  

nůžky  

neboť  

Labe  

radost  

stůj  

hluchá 

zapnout 

slabě  

nad  

bác  

ale  

Teplice 

dýchat 

oheň  

starý  

ať  

vykouzlil 

on  

jarní  

plavání 

tisíc  

výborně 

Novák  

práce  

vlažný  

pes   

pěkný  

spát  

čtyři  

Vánoce  

dobře  

bum  

Alena  

veselá  

pracoval 

smích  

od  

Krkonoše 

zameť  

já  

žirafa  

déšť  

prší  

Doplň čísla slovních druhů.

z 18 z 18 z 15

nůžky  

neboť  

55

Řešení

Str. 16 – Psaní i/y ve vyj. sl. po L a slovech příbuzných

Str. 18 – Psaní i/y ve vyj. sl. po M a slovech příbuzných

Str. 20 – Psaní i/y ve vyj. sl. po P a slovech příbuzných

Str. 17 – Psaní i/y ve vyj. sl. po L a slovech příbuzných

Str. 19 – Psaní i/y ve vyj. sl. po M a slovech příbuzných

Str. 21 – Psaní i/y ve vyj. sl. po P a slovech příbuzných

Str. 22 – Psaní i/y ve vyjmenovaných slovech po S a slovech příbuzných

neslyšná chůzepelyňkový čajkolíčky na prádlonalinkovaný sešitplyšový medvídekplísňový sýrblízká hvězdamlýnek na kávudrahokam se blyštístudená hlínasladké koblihyOliver Twistpolíbil dívkulyžařský výcvikplastová klikaumlít mákhlídat dětina plný plyn

známý myslitel, my všichni, my se máme, půjč mi to, mýt 

nádobí, jemné mydlinky, místo pro život, policejní komisař, 

mít se dobře, nové umyvadlo, míry a váhy, vylezl na komín, 

neodbytný hmyz, vepřová na kmíně, mírný vítr, zmítal se 

bolestí, tři mínus jedna, mys Dobré naděje
jemné chmýří, časné stmívání, medvídek mýval, smířit se  

s osudem, mycí prostředky, litomyšlské náměstí, staré  

dmychadlo, milá Kamila, čas míjí, myslivecká čepice, světový 

mír, minul branku, bílá omítka, miluji hudbu, zamykej za  

sebou, voňavé mýdlo, Míšeň, smích léčímyší kožíšek, má to smysl, roztomilý smíšek, kamarád Mirek, 

to je omyl, mišpule je ovoce, ochmýřené mládě, nemám 

námitky, vymítat ďábla, míval rád sladkosti, miska s mlékem, 

odmykej rychle, Kamila se mýlí, myslím si to, omyvatelná 

podložka, budu mít narozeniny, ochomýtal se tu, zamíchej 

karty

netopýří letPepíkova propiskapřepychový bytpilná včelkahouba pýchavkakoňská kopytapiškotový moučníknapij se vodyklopýtavá chůzeprincezna zpychlapísečná bouřetekuté lepidloslepýší ocaspytláci útočípyskatá rostlinapihatá dívkahraji piškvorkypylový prášek

široká uliceproud kolísáčas plynevlídná maminkablýskavý kamínekpálivá paprikav zimě lyžujemeprůhledné sklíčkouplynul týdenhlídá důmvoda šplíchá venrozvzlykal sesestra Lindamlynář mele vylíčit událostlýtkový sval plýtvat jídlem pes se olizuje

my přijdeme
mycí houba

kočka Micka
míchala kašive Vysokém Mýtěkmitání

nemiř na mě
Mírové náměstístará promítačkaodmítnul ji

vrásky od smíchučervená mikinavymýcený lesdvě minuty

píchla mě vosazvučné pískáníslepíš papír
pichlavý kaktusslepičí vejce

kapitánský můstekopíral se o hůloslnivý třpyt sladké pití
drobné píďalkySpytihněvův kůňspínací špendlíkkuje pikle

popínavá růže
najez se dosyta, synova učitelka, sípal 
bolestí, sycená voda, prosívat písek, 
nesýčkujte, zapálená sirka, syrové 
maso, posypaná cukrem, silný mráz, 
země Sýrie, sítko na čaj, sýkorky zpívají,  
námořník Sindibád, rozbitá kasička, 
dědečkův synovec, syslí nora, olo-
moucké syrečky

pavoučí síť, syrovátka, siréna houká,  
ryzec syrovinka, posílám balík, 
sýrová pomazánka, na Korsice, 
masírovat záda, jez do polosyta,  
silonové punčochy, zavolej posily, 
vysypaný koš, plná síťovka, zámek 
Sychrov, oční sítnice, rozesílá dopisy,  
sídlí na ostrově, sytič v autě

nové sídliště, osiřelé dítě, osypky, za  
syrova, kousek sýra, sirný prášek, sypký 

materiál, usíná brzy, nasycené dítě, mo-
derní sídlo, sychravý podzim, nemocné 

hlasivky, můj synek, sivá barva, vysílený 
sportovec, syčící had, prosít mouku, 

opravená silnice

Lysá horalýkožrout smrkovýstarý mlýnkeř líska
jedeme na olympiádumladá mlynářkaplivat se nemálíže nanukslyším vzlykáníneohrožená hlídkanemocné plíceplytké řečiplížil se ve tměplynový vařičklidná chůvazachovej klidmluví plynule

rybářská třpytka dobré papírnictvíodpískaný zápaspirátská loďpevný pilířpolní pychtřpytivý plíšekpěkná písničkakukuřičné lupínkyneopisujhrubá pytlovinapijavice
jarní pivoňkylehoučké pírkopytlíčky na kořenídopisy od tebepítko pro ptákyopičí dráha

oplývat zdravímhlízy jiřinekklimatizaceklíče od autaKulihrášekmlha se rozplynulazalykat se štěstímneplýtváme vodoujdeme na malinylíčila se na plesděcko na klíněnedoslýchavý dědapolil se čajemlýčené pantoflelipový čajLiberec svítiplynlišaj smrtihlav

Brennerský průsmykmyslím na tebebohatý průmyslníkhousle a smyčecmihla se v dálcezmýlil jsem semíč na vybíjenoumísit těstonamíchej mi koktejlsmýkl sebouveselý komikdálniční mýtosvědomitá žákynězlomyslný kluksmyšlený příběhkalamitahlemýždí ulitavysmýčit světničku

načepýřený vrabecplněné žampiónypapírová taškatenká pikolakrupicová kašešpinavé rucerozčepýřené vlasylichokopytnícivypleji pýrv plátěném pytlíkuslepýš je plazprasečí kopýtkaozdobný zápichzvířecí pyskyzápis do školynapít se mlékadva spiklenci zazpívat píseň

taška z lýkaposlyšte všichnizarazil klínzelené lístkygumové holínkysplývat s davemlistonoš neslyšel mělískové oříškylišej na tvářiledová limonádapolykač ohnělis na ovoceneslýchaná událostmlýnské kamenylidský přístupblýskavicesníh se rozplynul 

zářivé lampiónymalý strašpytelnevyzpytatelný člověkopilý oslavenecvčely opylují květypilník na nehtypřepychový hotelspící městovzácný ptakopysksudokopytnícinenapínej měměsto Pyšelynepříjemné klopýtnutíEda je jazykozpytecjemný písečekzpytujte svědomíodpykal si trestpískovcové skály 

mlít maso
plíčky na smetaněpříliv a odlivmalinový džemlysina na hlavěplynojem

malí kolibříciježkovy bodlinysádrový odlitekna polici
semlít mák

blýskavý plíšeklítostivý pláčzralé olivy
zrzavá liška

hluboké zamyšlenínoha nohu mineomítat zeďdrobné kamínkyhmyzožravecchytá hmyzani smítkosvětlá mýtina kmínek jabloněminerální vodapomyslná osa Zeměmnoho připomínekpevná smyčkanebuď namyšlenáPřemysl Oráčmyší díranepříjemná migrénapromítat filmhezké myšlenky  

soudní zapisovatelpýr je plevelpískat zápasmodrá propiskastarý pirátznámý spisovatelpít pivo
zámek Chropyněpytel moukyklopýtl o práhsilné opiáty pýr plazivýpylový váčekupilovat mřížkapičky rosynepyšni se suchopýrek alpskýodpíral  mu pomoc

9

2.

 Předpony a předložky od-, nad-, před-

1)  o vaha, o ělit, po rážky, o párat, po ůstojník, po stavec, o krýt, o ávající, po aní, o ělení, po vázat, o ychovat, o litek, po anství, o enek, po kova, po usit, pře ávat

3)  o álit, o radit, po koní, po ůstojnice, o kázat, po ržet, o vát, po pis, 
o poledne, na hled, po kolenka,

o ejít, na chod, po vodník, o lužit, vo ní, me ový, po olovat

2)  o kráčet, o olat, na ělení, po ložka, o ělený, po aná ruka, o ech, pře pis, pře stavit, o lákat, pře ávat, o povídat, na pis, na mořský, pře ložka,o měř, o ychuje, vz ychá

Doplň d/dd. 

z 18

z 18

z 18

pis, 

lužit, vo

29taktik@etaktik.cz

40 barevných 
stran A5

40 barevných 
stran A5

40 barevných 
stran A5

40 barevných 
stran A5

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU
Úkoly a cvičení v těchto pracovních sešitech jsou zaměřené na procvičení různých pravopisných jevů. 
Tematicky vycházejí z probíraného učiva češtiny v jednotlivých ročnících a jsou vytvořeny v souladu s RVP. 
Každá kapitola obsahuje velké množství doplňovaček a opakování. Na konci publikací naleznete správná 
řešení všech úkolů, proto jsou také vhodné pro samostatnou přípravu.
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pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

od 35 Kč

od 45 Kč

od 45 Kč

od 45 Kč

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU 
ČESKÝ JAZYK PRO 2. ROČNÍK
v souladu s RVP ZV

• Psaní u/ú/ů
• Psaní i, í/y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách
• Párové souhlásky

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU 
ČESKÝ JAZYK PRO 4. ROČNÍK
v souladu s RVP ZV

• Psaní u/ú/ů
• Psaní i, í/y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách
• Párové souhlásky

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU
ČESKÝ JAZYK PRO 3. ROČNÍK
v souladu s RVP ZV

• Vyjmenovaná slova – procvičování pravopisu i/y 
• Opakování probrané látky na konci každé kapitoly
• Souhrnné opakování vyjmenovaných slov po b, l, 
m, p, s, v, z

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU
ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK 
v souladu s RVP ZV

• Předpony a předložky 
• Psaní i/y ve vyjmenovaných slovech a ve slovech 
   s nimi příbuzných
• Určování slovních druhů

15+1

15+1
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PROCVIČUJI SI

pracovní sešit

32 barevných stran B5

pracovní sešit

52 barevných stran B5

pracovní sešit

40 barevných stran B5

Sešity z této řady jsou výbornou pomůckou pro všechny, kteří si chtějí lépe procvičit vyjmenovaná 
slova, slovní druhy a přídavná jména. To jsou témata, která žákům působí obtíže. V těchto publikacích 
se je naučí zvládat bez chyb pomocí úkolů, tajenek a přiřazování. Na konci procvičovacích sešitů jsou 
vždy uvedena správná řešení všech úkolů, proto jsou také vhodné pro samostatnou přípravu.

PROCVIČUJI SI 
SLOVNÍ DRUHY
v souladu s RVP ZV

• Podstatná jména
• Přídavná jména 
• Zájmena 
• Číslovky
• Slovesa
• Příslovce 
• Předložky
• Spojky
• Částice 
• Citoslovce
• Řešení na konci sešitu

PROCVIČUJI SI 
PŘÍDAVNÁ JMÉNA
v souladu s RVP ZV

• Tvrdá přídavná jména
• Měkká přídavná jména
• Přivlastňovací přídavná 
jména
• Stupňování příd. jmen
• Zvláštní pravopisné jevy
• Závěrečné opakování
• Řešení na konci sešitu

PROCVIČUJI SI 
VYJMENOVANÁ 
SLOVA
v souladu s RVP ZV

• Procvičování 
   vyjmenovaných slov po  
    B, L, M, P, S, V, Z 
• Hravé opakování
• Diktáty a testy
• Řešení na konci sešitu

od 39 Kč od 45 Kč od 39 Kč

Vyjmenovaná slova po

4
b

38

Napiš k obrázkům správné názvy živočichů.        

Označ červeně savce, modře ptáky, zeleně plazy, žlutě bezobratlé.        

Zakroužkuj názvy živočichů, kteří jsou ve vyjmenovaných slovech.

a

Z

c

5 b Spočítej příklady a podle výsledků u obrázků zjisti, kdo má který 

nápoj nejraději.       Názvy nápojů k nim zapiš.

 Spočítej příklady a podle výsledků u obrázků zjisti, kdo má který 

a

8 . 7

9 . 3

6 . 6
9 . 7

56
27

63
36

M
S

7

17

Vyjmenovaná slova po M

 Spočítej všechny příklady. Podle 

výsledků zjistíš, do kterého políčka 

v obrázku (1-15) patří písmeno, které 

najdeš a doplníš na označené místo 

ve větách. 

 Doplň i, í/y, ý.

a

 Doplň i, í/y, ý.b

 Petr má nového domácího mazlíčka 

– oblovku. Víš, jak se jí také říká?

 

Boží ml ny melou pomalu, ale jistě.

Živočišný druh na 4 písmena ve vyjmenovaných 

slovech po m:    y

Ty sis ty ruce před jídlem neum  ? 

Bě  si to jablko um t!

Pavel se náhodou přich m tl k autonehodě 

a zavolal 112.

Jirka každý večer um  á nádobí.

Poj    m   to   ukázat.

Šachy a jiné podobné hry nás učí m  let.

P omiňte mi můj om l.

Kuchařka m sila těsto v m s .

M lá   ška  m vala (měla)  m su  

m vala  M chala.

 lo m    té   zm je   líto.

Om lem  se  um l   m st    m dlem  

nějakým  nesm slem.

Zm lená  neplatí.

Nezam  ej   m  dveře!

 14 – 9 =  
    
 99 – 98 =  
    
 15 – 13 =  
    
 2 . 3 =  
    
 4 . 2 =  
    
 35 – 23 =  
    
 26 – 19 =  
    
 24 – 11 =  
    
 5 . 2 =  
    
 59 – 56 =  
    
 12 – 8 =  
    
 27 – 18 =  
    
 5 + 6 =  
    
 3 . 5 =  
    
 7 . 2 =

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1
2

3

4
5

6

7

8
910

11

12

13

14

15

vy – vysoký – výt,výskat – zvykat – žvýkat,
vydra – výr – vyžle,povyk – výheň,slova s předponou vy-, vý-

vy – vysoký – výt,výskat – zvykat – žvýkat,
vydra – výr – vyžle,

V  Doplň do slov správně i, í/y, ý 
a vysvětli jejich význam:

1

 Doplň do slov správně i, í/y, ý:

 Doplň do slov správně i, í/y, ý:

2

Vyjmenovaná slova po V

 Doplň do vět správně i, í/y, ý:

 Doplň do vět správně i, í/y, ý:

3 Doplň do vět správně i, í/y, ý:

a

b

nev světlitelný jev, upov daná žena, v sací zámek, řeka V dra, v mlouvat 

se, hlasitý v skot, zbytečný pov k, nev taný návštěvník, sv ravá bolest, 

pražská čtvrť V sočany, v běžek do moře, nev chovaný kluk, 

v v klaný zub, zv davé dítě, obec V žlovka, jihomoravské město V škov

 Do řádků křížovky doplňuj postupně (odshora dolů) slova ze cvičení, v nichž se píše y/ý po písmenu „v“. Vyluštíš tajenku: Jak se nazývá místo v Praze, kde podle pověstí žili kněžna Libuše a její muž Přemysl Oráč?         

v škoměr, V deň, sv tání, střešní v kýř, zlozv k, v žle, 
v sutý most, v heň v kovárně

Povídá se, že zv k je železná košile. Sv t slunce může v bělit prádlo. 

Císař se v nev ditelných šatech tvářil pov šeně. Dříve děti připravovaly 

svým rodičům na stáří v měnek. V těz se radoval z obrovské v hry. 

V ra velkého v dáme jen zřídka. Petr dělal s v táním hostů zbytečné 

cav ky. Ve staré chalupě v Pov dří jsme si sv tili petrolejkou.

c

31

Řekni, co o tomto místě ještě víš?
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pracovní sešit

pracovní sešit pracovní sešit pracovní sešit

pracovní sešit

52 barevných stran A4

52 barevných stran A4 52 barevných stran A4 52 barevných stran A4

52 barevných stran A4

BAREVNÉ ÚLOHY Z ČEŠTINY

od 65 Kč

od 65 Kč od 65 Kč od 65 Kč

od 65 Kč

BAREVNÉ ÚLOHY Z ČEŠTINY 1
v souladu s RVP ZV

• Jednotlivá písmena abecedy
• Slova se skupinami hlásek dě, tě, ně, dy, 

ty, ny, di, ti, ni, bě, pě, vě, mě

BAREVNÉ ÚLOHY Z ČEŠTINY 2 

souladu s RVP ZV

• Pořádek slov ve větě 
• Druhy vět
• Samohlásky

BAREVNÉ ÚLOHY  
Z ČEŠTINY 3
v souladu s RVP ZV

• Věta jednoduchá a souvětí 
• Význam slov 
• Vyjmenovaná slova
• Podstatná jména
• Slovesa

BAREVNÉ ÚLOHY  
Z ČEŠTINY 4
v souladu s RVP ZV

• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Shoda podmětu  

s přísudkem

BAREVNÉ ÚLOHY  
Z ČEŠTINY 5
v souladu s RVP ZV

• Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, 
mě/mně

• Předpony s-, z-, vz- 
• Slovní druhy

Pracovní sešit slouží k procvičování učiva v hodinách čtení a psaní ve třídě a také k domácí přípravě. 
Obsahuje různorodá zábavná cvičení pro upevnění a zpestření učiva. Ilustrace jsou určeny k vybarvování 
a procvičování učiva. Barevné úlohy z češtiny jsou součástí ucelené řady učebnic a pracovních 
sešitů Hravá čeština pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol.

15+1
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ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
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Pracovní sešity jsou součástí ucelené řady Edice na doma, svoje uplatnění však najdou také přímo 
ve výuce na prvním stupni základních škol. Kladou si za cíl rozvíjet čtenářské dovednosti a hravou 
formou podněcovat zájem dětí o čtení a literaturu. Celá edice byla vyvíjena ve spolupráci s vybranými 
pedagogy s dlouholetou praxí na ZŠ.

pracovní sešit

84 barevných stran B5

od 79 Kč

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 2/3
v souladu s RVP ZV
• Učí práci s textem a procvičuje 
    logické myšlení
• Jedná se o plnohodnotnou čítanku 
    s úryvky z vybraných knih
• Čítanka obsahuje také velké množství   
   cvičení, úloh a hádanek
• Pracovní sešit propojuje tematické    
   okruhy učiva
• Publikace je tvořena tak, aby s ní děti    
   mohly pracovat samostatně

pracovní sešit

84 barevných stran A4

od 79 Kč

pracovní sešit

84 barevných stran B5

od 79 Kč

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 4/5
v souladu s RVP ZV
• Učí práci s textem a procvičuje 
    logické myšlení
• Hravou formou podněcuje zájem 
   o čtení a literaturu
• Publikace je tvořena tak, aby s ní děti  
    mohly pracovat samostatně
• Podporuje tematické okruhy učiva
• Vytvořeno ve spolupráci s vybranými  
   pedagogy s dlouholetou praxí na ZŠ

pracovní sešit

88 barevných stran B5

od 79 Kč
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pracovní sešit

40 barevných stran A4

pracovní sešit

40 barevných stran A4

pracovní sešit

40 barevných stran A4

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

HRAVÁ SLOHOVÁ 
VÝCHOVA 3 
v souladu s RVP ZV

• Pracovní sešit se zaměřuje    
   na komunikační a slohovou     
   výchovu
• Na tématech z hodin 
   se procvičí konkrétní 
   slohové útvary
• 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 obrazotvornosti 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, 
charakteristika postavy, 
práce s příslovím, 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...

od 59 Kč od 59 Kč od 59 Kč

HRAVÁ SLOHOVÁ VÝCHOVA

15+1 15+1 15+1
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60 barevných stran A5

DIKTÁTY, TESTY A HRY 3, 4, 5
v souladu s RVP ZV

• Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách 
• Vyjmenovaná slova
• Psaní čárek
• Vlastní jména
• Předpony a předložky
• Shoda přísudku s podmětem
• Přímá a nepřímá řeč  
• Pravopis souhlásek a souhláskových skupin
• Pravopis zájmen
• Zápis číslovek řadových

Diktáty, testy a hry pro 3., 4. a 5. ročník jsou moderními publikacemi poskytujícími široký výběr 
diktátů, úloh a her, na základě nichž si žáci procvičí pravopisné jevy vyučované v daných ročnících. 
Obsahují motivační texty s vyznačenou náročností a sebehodnocením.

Publikace obsahují různé typy diktátů:
1. diktáty po zrakové přípravě (žáci si text nejdříve přečtou, 
    procvičí si příslušné pravopisné jevy a pak si text napíší jako diktát);
2. diktáty s vynechanými písmeny;
3. diktáty bez vynechaných písmen; v příloze doplněné verzí
     s vynechanými písmeny (pro žáky se SPU není třeba texty upravovat).

kniha

96 barevných stran B5

od 99 Kč

kniha

96 barevných stran B5

od 99 Kč

od 49 Kč

VYJMENOVANÁ ČTENÍ 
O PŘÍRODĚ 
v souladu s RVP ZV

Výjimečná knížka o přírodě přináší 
dětem nejen spoustu informací ze  
světa zvířat a rostlin, ale také přispívají 
k osvojení vyjmenovaných slov.

VYJMENOVANÁ ČTENÍ 
O LEDASČEM 
v souladu s RVP ZV

Knížka přistupuje k výuce vyjmenova- 
ných slov s originálním didaktickým 
konceptem. Děti vidí vyjmenovaná 
slova ve všech podobách v krátkých 
zajímavých článcích.

15+1

15+1 15+1
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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 1 – NOVÁ EDICE 
Hravá abeceda - nová edice +  Hravý slabikář – nová edice  +  Hravá čítanka 1 
– nová edice +  Hravé písanky 1 – 1. díl, 2. díl, 3. díl, 4. díl, 5. díl – nová edice   

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 345 Kč

od 257 Kč

od 257 Kč

od 257 Kč

+ ZDARMA

pracovní listy při 

koupi 15 ks

+ ZDARMA

pracovní listy při 

koupi 15 ks

BALÍČEK PRO CELÝ 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 – přeprac. 
vydání – 1. díl + 2. díl +  3. díl + Hravý početník 1

BALÍČEK PRO 1. ROČNÍK - NOVÁ EDICE S DOPLŇKY 
Hravá abeceda – nová edice + Hravý slabikář – nová edice + Hravá čítanka 
1 – nová edice + Hravá písanka 1 – nová edice – 1. díl + 2. díl + 3. díl + 4. díl 
+ Hravá prvouka 1 + Hravá matematika 1 – přepracované vydání – 1. díl + 
2. díl +  3. díl + Hravý početník 1 + Hudební výchova 1

BALÍČEK PRO CELÝ 1. ROČNÍK

od 595 Kč

od 660 Kč

ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY ČESKÝ JAZYK

+ ZDARMA
pracovní listy při 

koupi 15 ks

+ ZDARMA
pracovní listy při 

koupi 15 ks

15+1

15+1

15+1

15+1

15+1

15+

15+

15+

15+

15+

15+1

15+1

15+

15+

+ další bonusy viz. str. 4

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

15+1

15+

od 297 Kč
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pracovní sešit

40 barevných stran A4

pracovní sešit

40 barevných stran A4

pracovní sešit

40 barevných stran A4

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ANGLICKÁ GRAMATIKA

Na základě mnoha dotazů od vychovatelek jsme vytvořili pracovní sešity pro školní družinu. Nabízejí
pestré aktivity, hádanky, rébusy, malování, čtení, vystřihování a kreativní náměty.

HRAVÁ ŠKOLNÍ 
DRUŽINA 3
v souladu s RVP ZV

• Témata navazují 

na probíhající období škol-
ního roku

• Součástí je společenská hra

HRAVÁ ŠKOLNÍ 
DRUŽINA 2
v souladu s RVP ZV

• Zábava na odpoledne, týká se 
témat probíraných ve škole

• Seznámení s pravidly slušného 
chování ve školní družině

od 69 Kč od 69 Kč

HRAVÁ ŠKOLNÍ 
DRUŽINA 1
 v souladu s RVP ZV

• Slouží k zábavě, relaxaci a  
odpočinku ve školní družině

• Množství zajímavých a 
kreativních činností

od 69 Kč

10+1 10+1 10+1

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

I. DÍL

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 5. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia — 1. díl

• V tomto sešitě si žáci hravou formou procvičí základní gramatické jevy 
a slovní zásobu prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií.

• V úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vy-
světlen pomocí příkladů.

• Ve cvičeních je kladen důraz na zasazení příkladů do příslušného kon-
textu v rámci zajímavých textů; žáci jsou přitom vedeni k přemýšlení, 
porozumění a aktivnímu procvičování anglické gramatiky. 

• Sešit nabízí atraktivní grafi cké zpracování, které upoutá pozornost 
žáků a utkví jim v paměti. 

• Na konci sešitu žáci najdou opakovací test, ve kterém si procvičí shr-
nující znalosti z tohoto sešitu. 

• Součástí publikace je také klíč k řešení úloh, tabulka nepravidelných 
sloves a volné místo, kam si žáci mohou zapisovat nová slovíčka.

ISBN: 978-80-7563-336-1

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

5Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 5. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešitpro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešitpro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7GRAMATIKA
Pracovní sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešitpro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešitpro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 5. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

II. DÍL

44 barevných stran A5

od 45 Kč od 45 Kč

• Pozdravy a představení
• Základní číslovky
• Neurčité členy „a/an“
• Vazba „there is / there are“
• Přivlastňovací zájmena a 

přídavná jména
• Sloveso „to be“
• Sloveso „have got“
• Opakovací test

• Čas a předložky času
• Modální sloveso „can“
• Předložky místa
• Přítomný čas prostý – kladné věty
• Přítomný čas prostý – otázky a 

zápor
• Přítomný čas průběhový
• Srovnání sloves „be“ a „have got“
• Test 

ANGLICKÁ GRAMATIKA 5  
- 1. DÍL
v souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ GRAMATIKA 5  
- 2. DÍL
v souladu s RVP ZV

pracovní sešity

skladem skladem

15+1

Na Anglickou gramatiku 5 navazuje řada pracovních 
sešitů pro 2. stupeň Anglická gramatika.

Nové publikace pro procvičování anglické gramatiky. Žáci si hravou formou zopakují základní gramatické 
jevy a slovní zásobu učiva ZŠ. Ve cvičeních je kladen důraz na zasazení příkladů do příslušného kontextu 
v rámci zajímavých textů. Žáci jsou vedeni k přemýšlení, porozumění a aktivnímu procvičování anglické 
gramatiky.
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LAPBOOK: NEJSTARŠÍ ČESKÉ DĚJINY
Žáci procvičují znalosti z Vlastivědy 
ve 4. ročníku:
• Velkomoravská říše
• První Přemyslovci
• Svatý Václav
• Přemyslovská knížata

ŠKOLNÍ LAPBOOK
Lapbook je naše velká novinka. Zvláštní 3D kniha, která vede žáky 1. stupně ZŠ nejen k tvořivosti, 
ale i k procvičování. Nenásilnou formou si zopakují učivo daného ročníku. Je vždy monotematicky 
zaměřená na jeden předmět a na konkrétní část učiva v tomto předmětu.

Proč používat Lapbook ve výuce?
• Podporuje čtenářskou gramotnost
• Učí žáky třídit poznatky a pracovat s informacemi
• Motivuje k učení
• Rozvíjí jemnou motoriku a prostorovou orientaci
• Je perfektní pomůckou pro zopakování probíraného učiva

Základ tvoří pevné desky s konkrétními 
úkoly a papíry, ze kterých si žáci vystřihují 
dle návodu. Vybrané části si posléze lepí 
na desky či z nich sestavují různé bločky, 
knížečky a harmoniky, které představují 
oblast určenou pro procvičení. Součástí 
práce je také vybarvování obrázků 
či  doplňování správných odpovědí.
Rozsah: rozložené desky jsou ve formátu 
630 x 297 mm (3x A4) a součástí jsou papíry 
na  vystřihování.

LAPBOOK: ČESKÝ JAZYK: 
PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Žáci procvičují znalosti z Českého jazyka 
ve 4. ročníku:
• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Vzory podstatných jmen
• 7 pádových otázek
• Zvratná slovesa
• Časování slovesa BÝT
• Mluvnické kategorie podstatných jmen 

a sloves
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LAPBOOKLAPBOOKLAPBOOK
Český jazyk pro 4. ročník
Podstatná jména a slovesa

Vybarvi 
červeně souhlásky měkké, 

modře souhlásky tvrdé 
a samohlásky zeleně.

Vybarvi stejnou barvou podstatná a přídavná jména, 
která se k sobě významově hodí, a doplň rod.

Školní LAPBOOK 
Český jazyk pro 4. ročník: Podstatná jména a slovesa
Autor: Mgr. Simona Kadlíková 
Odborná spolupráce: Mgr. Ilona Stieranková  
Odpovědní redaktoři: Ing. Jaroslav Brdjar, Mgr. Simona Kadlíková 
Grafická úprava a sazba: Sára Doležalová 
Jazyková korektura: Mgr. Vendula Bailey
ISBN: 978-80-7563-322-4 
 1. vydání, 2021

Copyright: © Vydavatelství Taktik International, Praha 2021 
 Vydalo Vydavatelství Taktik International.
Všechna práva vyhrazena. Šíření či reprodukce obsahu nebo 
jeho částí jakýmkoli způsobem jsou bez předchozího písemného 
souhlasu vydavatele zakázány.

VYSVĚTLIVKY:
   =  vystřihni      =  nalep

Jak se jinak řekne...? (Doplň slovo a vymysli větu s novým slovem.)
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OSTR

STAR
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SLAN

SLADK

TVRD
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KŘEHK

ZELEN

BÍL

KLIKAT

ISBN: 978-80-7563-322-4

ŠKOLNÍ ŠKOLNÍ 

Á

ST ĚNA ST ĚNA JE BÍLÁ.

Jméno

Třída

Příjmení

Škola

Školní LAPBOOK 
Vlastivěda pro 4. ročník: Nejstarší české dějiny
Autor: Mgr. Simona Kadlíková 
Odborná spolupráce: Mgr. Ilona Stierankoévá  
Odpovědní redaktoři: Ing. Jaroslav Brdjar, Mgr. Simona Kadlíková 
Grafická úprava a sazba: Sára Doležalová 
Jazyková korektura: Mgr. Vendula Bailey
Ilustrace:  MgA. Michal Puhač
ISBN: 978-80-7563-353-8 
 1. vydání, 2021

Copyright: © Vydavatelství Taktik International, s.r.o., Praha 2021 
 Vydalo Vydavatelství Taktik International, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. Šíření či reprodukce obsahu nebo 
jeho částí jakýmkoli způsobem jsou bez předchozího písemného 
souhlasu vydavatele zakázány.

VYSVĚTLIVKY:
   =  vystřihni      =  nalep

ISBN: 978-80-7563-353-8

LAPBOOKLAPBOOKLAPBOOK
Vlastivěda pro 4. ročník
Nejstarší české dějiny

ŠKOLNÍ ŠKOLNÍ 

Jméno

Třída

Příjmení

Škola

Jak se jmenoval 
poslední Přemyslovec? 

Jaký je název první 
česky psané kroniky?

Kdo dovedl Libušinu 
družinu k Přemyslu Oráčovi?

Jak se jmenovala matka 
svatého Václava?

Kdy vznikla 
Velkomoravská říše?

Co se stalo 28. 9. 935?

Byla Anežka Česká 
královnou?

Který král nechal razit 
pražský groš?

Které dva patrony 
české země znáš?

Napiš správnou odpověď. Nakresli podle vzoru přilbu svatého Václava. 

Vybarvi slovanské hradiště.

Velkomoravská říše – časová osaPřemyslovská knížata – časová osa

První Přemyslovci – časová osaPoslední Přemyslovci – časová osa

POVĚST O LIBUŠI A PŘEMYSLOVIPŘEMYSLOVSKÁ KNÍŽATA

Svatý Václav – časová osa

POVĚST O SVATOVÁCLAVSKÉM VOJSKU

CyrilCyril MetodějMetoděj

Svatý Svatý 
VáclavVáclav

Svatá Svatá 
LudmilaLudmila

od 89 Kč
od 89 Kč

skladem

skladem

15+115+1
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24 barevných 
stran A4

24 barevných 
stran A4

24 barevných 
stran A4

24 barevných 
stran A4

24 barevných 
stran A4

24 barevných 
stran A4

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pracovní sešity pro mateřské školy jsou zpracovány hravým způsobem tak, aby podpořily dětskou vnímav-
ost a tvořivost. Aby dětem pomohly k bezproblémovému vstupu na základní školu, rozvíjejí jejich 
grafomotorické schopnosti. Tematicky jsou vytvořeny podle cyklu ročních období a každé cvičení je 
doplněno básničkou.

HRAVÉ SEŠITY PRO 4–5LETÉ DĚTI:

9 8
191969691619196919 84848 242434340606
37373
684848424

0383803
ISBN 978-80-87881-44-6

9 788087 881446

18182124241424 616262126214142124241424 6162621262161611MATEMATIKA
HRAVÁ

Pracovní sešit z matematiky pro 4–5leté děti 
Sestavený podle RVP PV

ISBN 978-80-87881-45-3

9 788087 881453

11111111PASTELKA
HRAVÁ

Pracovní sešit z grafomotoriky 
pro 4–5leté děti 
Sestavený podle RVP PV

HRAVÁ MATEMATIKA 1 
Pracovní sešit
z matematiky

HRAVÁ PASTELKA 1 
Pracovní sešit 
pro nácvik grafomotoriky

HRAVÉ POZNÁVÁNÍ 1 
Pracovní sešit
ze všeobecného rozhledu

od 36 Kčod 36 Kč

HRAVÁ MATEMATIKA 2 
Pracovní sešit
z matematiky

HRAVÁ PASTELKA 2 
Pracovní sešit 
pro nácvik grafomotoriky

HRAVÉ POZNÁVÁNÍ 2 
Pracovní sešit
ze všeobecného rozhledu

od 36 Kč od 36 Kčod 36 Kč

HRAVÉ SEŠITY PRO 5–6LETÉ DĚTI:

ISBN 978-80-87881-43-9

9 788087 881439

111111POZNÁVÁNÍ
HRAVÉ

Pracovní sešit ze všeobecného rozhledu 
pro 4–5leté děti 
Sestavený podle RVP PV

od 36 Kč
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HVĚZDIČKY 

PRO 1. STUPEŇ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

39 www.etaktik.cz

100 barevných stran A4

HVĚZDIČKA 1, 2, 3
v souladu s RVP ZV

• Kreslením grafomotorických prvků se u dítěte       
upevňuje  vizuálně-motorická koordinace pohybu   
ruky, zápěstí a prstů, která je vhodnou a nenásilnou   
přípravou pro nácvik psaní. 

• Úlohy v pracovním sešitu podporují schopnost     
uvažovat, samostatně se rozvíjet, obohacují slovní   
zásobu, myšlení, fantazii, představu o rozměrech   
a tvarech, množství předmětů a jejich umístění.

Edice Hvězdička představuje sadu pracovních sešitů s grafomotorickými cvičeními zaměřenými na rozvoj 
jemné motoriky. Pracovní sešity jsou vhodné pro domácí využití rodiči nebo pro společnou práci dětí 
v mateřské škole. Jednotlivé pracovní sešity jsou sestaveny podle stoupající náročnosti grafomotorických 
dovedností. Úlohy v pracovních sešitech vycházejí z požadavků na předškolní vzdělávání. 

129 Kč

PRÁZDNINOVÝ DENÍK
Diář na měsíc červenec a srpen, do kterého si děti spolu 
s dospělými zapisují své prázdninové plány a zážitky, 
lepí vstupenky, kreslí obrázky, monitorují počasí a nebo 
si vytvoří přehled ochutnaných zmrzlin a navštívených 
koupališť. A když nepřeje počasí, najdou děti v deníku 
také tipy na to, jak zahnat nudu, když prší, nebo 
na prázdninovou písničku.

PRAZDNINOV  DEN K  

ANEB DI  NA M S C ERVENEC A SRPEN,  

DO KTER HO SI SPOLU S D TMI M ETE  

PS T SV  PR ZDNINOV  PL NY, Z ITKY,  

LEPIT VSTUPENKY, VYKRESLOVAT OBR ZKY,  

ZAPISOVAT PO AS  ANEBO SI VYTVO IT  

P EHLED OCHUTNAN CH ZMRZLIN  

A NAV T VEN CH KOUPALI . 

PO AS  V M NEP EJE?  

NEZOUFEJTE, V DEN KU NAJDETE  

I TIPY NA TO, JAK ZAHNAT NUDU,  

KDY  PR , NEBO PR ZDNINOVOU P SNI KU.

ISBN: 978-80-7563-278-4

89 Kč

novinka

10+1
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA
Představujeme vám novinku, kterou ocení každý pedagog vyučující prostřednictvím digitálních 
materiálů. Inovativní a moderní způsob vzdělávání s profesionálně zpracovaným digitálním obsahem 
a jednoduchým ovládáním pro učitele a žáky.

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 skrze sešit přímo na tabuli.

DOMÁCÍ ÚKOLY PRO 1. A 2. STUPEŇ:
Od teď každý pedagog sestaví žákům domácí úkol nebo 
samostatnou práci on-line a během krátké chvilky.
• Není potřeba nic vymýšlet, zadání jsou 

předpřipravena.
• Odpadá zapisování výsledků do seznamů žáků 

a vedení evidence.
• Výsledky a údaje jsou ihned k dispozici 

v přehledných výpisech.
• Ovládání je intuitivní a zvládnou je i žáci prvních 

tříd.
• Modul Domácí úkoly umožňuje slovní 

ohodnocení žáků.

Pokud máte zájem se blíže seznámit 
s naší interaktivní výukou, sjednejte si 

na telefonním čísle  
+420 226 256 081  

nebo prostřednictvím e-mailu  
taktik@etaktik.cz bezplatné školení 

od našeho obchodního zástupce.  
V rámci školení dostanete i časově 

omezenou bezplatnou ukázku 
interaktivních sešitů.

optimalizováno pro zobrazení na interaktivní tabuli

pohodlné listování

jednoduchý ovládací panel

možnost zobrazovat řešení úkolu kliknutím

obsahují bonusový digitální materiál

 

V případě, že jste zakoupili vybrané 
pracovní sešity označené piktogramem  
v počtu 15 a více kusů, můžete si 
již dostupné interaktivní sešity 
ZDARMA stáhnout a používat. Seznam 
připravených interaktivních sešitů 
si můžete prohlédnout na našich 
webových stránkách www.etaktik.cz.

AKCE!

15+

15+
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INTERAKTIVITA PRO 1. STUPEŇ

•  Interaktivní tituly pro nácvik psaní písmen a slov 
•  Čítanka s namluvenými texty 
•  Spojovačky, hledání rozdílů, vybarvování

•  Animovaná číselná osa pro nácvik počítání 
•  Matematické hry pro opakování sčítání a odčítání 
•  Praktické zobrazení správných řešení

INTERAKTIVNÍ VLASTIVĚDA

INTERAKTIVNÍ PRVOUKA

Co můžete najít 
v interaktivních 
sešitech:

a mnoho dalšího...

Interaktivní mapa Evropy 
s množstvím obrázků 
a informací3 

Automatické 
kreslení tvarů, 
písmen a celých 
slov6

Pro učitele 
možnost  
generování testů8

Velké množství 
audionahrávek2 

Výukové hry k opakování 
probírané látky: pexeso, 
puzzle...5

Množství výukových 
aplikací formou her  
k opakování probírané látky7

Grafické zobrazení správných 
řešení úkolů pro žáky1

Velké množství
příkladů na 
procvičování4 

INTERAKTIVNÍ 
PŘÍRODOVĚDA

INTERAKTIVNÍ 
HUDEBNÍ VÝCHOVA

INTERAKTIVNÍ ČEŠTINA

INTERAKTIVNÍ MATEMATIKA

•  Interaktivní mapa evropských států 
•  Krátká videa k historické části vlastivědy 
•  Množství interaktivních testů k opakování

•  Zobrazení hádanek a motivačních textů 
•  Animovaná řešení úkolů 
•  Testy pro opakování probírané látky

• Poznávání živočichů 
podle popisu

• Pojmenování svalů a 
kostí v lidském těle

• Vědomostní hry

• Množství interaktivních 
motivačních úloh

• Provázaná s tématy 
probíranými v prvouce

• Propojena s metodickou 
příručkou



PŘEHLED NABÍDKY UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ PRO 1. STUPEŇ ZŠ
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HRAVÝ

Učebnice pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP

ISBN  XXXXXXXX  

HRAVÝ ČESKÝ JAZYK 
Učebnice pro 2. ročník ZŠ

Další učebnice a pracovní sešity
z řady Hravý český jazyk pro 2. ročník:

• Sestavili ji odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na 1. stupni ZŠ.

• Celkem 120 stran je přehledně rozděleno do 11 hlavních témat. 

• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou; výklad a procvičování 
doplňují rébusy, křížovky a hry.

• Každý tematický celek je zakončen opakováním probrané látky.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Texty doprovázejí barevné ilustrace.

• Na konci učebnice najdete také souhrnné opakování a soubor diktátů.

Hravý český jazyk je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky lze objednat na:

www.etaktik.cz

Titulky 
PRACOVNÍ SEŠIT I. + PRACOVNÍ SEŠIT II. + PÍSANKA 1 + PÍSANKA 2 + ČÍTANKA

PÍSANKA
HRAVÁ

Pro 2. ročník ZŠ – 1. díl
V souladu s RVP 1

Hravá písanka 1 je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravá PÍSANKA
Pro 2. ročník ZŠ – 1. díl     

Autorka: Mgr. Marcela Puldová    
	 Odborná spolupráce:	 Mgr. Blanka Kučerová			

Mgr. Nataša Heráková
Mgr. Monika Sedláková    

	 Odpovědní redaktoři:	 Adriena Binková
Ing. Jaroslav Brdjar

Jazyková korektorka: PhDr. Zuzana Kurková    
	Grafická úprava a sazba:	 Helena Růžičková
	 Návrh obálky:	 Pavlína Němčeková, Helena Růžičková

Ilustrace:	 Pavlína Němčeková    
ISBN: 978-80-7563-326-2

	 1. vydání, 2021
Copyright:	 © Vydavatelství Taktik International, s.r.o.,

Praha 2021
	 Vyrobil a vydal:	 Taktik International, s.r.o.,

	 Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz    

Všechna práva vyhrazena. Šíření či reprodukce obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv
způsobem jsou bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázány.

Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky
lze objednat na: 
www.etaktik.cz

Další písanka z řady 
Hravý český jazyk pro 2. ročník:

ISBN 978-80 -7563-326 -2

PÍSANKA
HRAVÁ

Pro 2. ročník ZŠ – 2. díl
V souladu s RVP 2

Hravá písanka 2 je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravá PÍSANKA
Pro 2. ročník ZŠ – 2. díl    

Autorka: Mgr. Marcela Puldová    
	 Odborná spolupráce:	 Mgr. Blanka Kučerová			

Mgr. Nataša Heráková
Mgr. Monika Sedláková    

	 Odpovědní redaktoři:	 Adriena Binková
Ing. Jaroslav Brdjar

Jazyková korektorka: PhDr. Zuzana Kurková    
	Grafická úprava a sazba:	 Helena Růžičková
	 Návrh obálky:	 Pavlína Němčeková, Helena Růžičková

Ilustrace:	 Pavlína Němčeková    
ISBN: 978-80-7563-327-9

	 1. vydání, 2021
Copyright:	 © Vydavatelství Taktik International, s.r.o.,

Praha 2021
	 Vyrobil a vydal:	 Taktik International, s.r.o.,

	 Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz    

Všechna práva vyhrazena. Šíření či reprodukce obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv
způsobem jsou bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázány.

Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky
lze objednat na: 
www.etaktik.cz

Další písanka z řady 
Hravý český jazyk pro 2. ročník:

ISBN 978-80 -7563-327-9

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: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699

3
Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

MATE
MATIKA

HRAVÁ

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

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: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978–80–7563–045–2

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

1. DÍL1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebnice

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: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699

1. ročník

pracovní učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity pracovní sešity

pracovní učebnice

2. ročník

3. ročník

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 11MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 8

44V souladu s RVP ZV1. díl

Hravá matematika 4 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 44MATEMATIKAMA

EAN

41. díl 4MATEMATIKAMA

EAN

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 8HRAVÁMATEMATIKA1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 100

Pracovní učebnicepro 2. ročník ZŠ
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Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 8

55MATEMATIKAMATATA

1. díl podle nového RVP ZV 55MATEMATIKAMATATA

2. díl podle nového RVP ZV

2. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 111MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

2. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu přes základ 10

4Hravá matematika 4 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 44MATEMATIKAMA

EAN

2. díl4444MATEMATIKAMA

EAN

2. díl

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 8HRAVÁMATEMATIKA2. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 100

Pracovní učebnicepro 2. ročník ZŠ

2222222A2AA2AA2ATI2TITI2TITI2TITI2TIATIA2ATIAATIA2ATIAATIA2ATIA K2KK2KA2AA2A1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 8

3. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 11MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. nebo 2. ročník ZŠ

3. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 20s přechodem přes základ 10

33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3očník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MA

31. dílMATEMATIKA 32. dílMATEMATIKA 33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3očník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MA

učebnice

55MATEMATIKAMATATA1. díl 55MATEMATIKAMATATA2. díl
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Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
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učebnice
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Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

MATE
MATIKA

HRAVÁ

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

MATE
MATIKA

HRAVÁ

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 4 – 2. díl obsahuje:

• Milion
• Římské číslice
• Práce s daty
• Znázorňování zlomků
• Převody jednotek 
• Vztahy mezi čísly

• Osově souměrné útvary
• Grafický součet a rozdíl úseček. Násobek úsečky 
• Konstrukce a obvody geometrických útvarů
• Obsah čtverce a obdélníku
• Převody jednotek obsahu – rozšiřující učivo
• Povrch krychle a kvádru – rozšiřující učivo

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 1. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 2. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV
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2. dílMATEV souladu s RVP ZVUčebnice pro 5. ročník ZŠ
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33V souladu s RVP ZVUčebnice pro 3. ročník ZŠ2. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATEMATIKAMATE2. díl učebnice Hravá matematika 3

učebniceučebnice

1. díl učebnice Hravá matematika 3 33V souladu s RVP ZVUčebnice pro 3. ročník ZŠ1. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATEMATIKAMATE

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN
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pracovní sešity

33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MATE

učebnice

4MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL

učebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice

5MATE
MATIKA
Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

HRAVÁHRAVÁ

učebniceučebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

učebniceučebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání zlomků a seznamuje se zápornými čísly.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-188-6

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 1. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 2. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV
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Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA
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Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN
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4MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL
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Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

pracovní sešitypracovní sešity

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice
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učebnice
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Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

ISBN: 978-80-7563-200-5
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 4 – 2. díl obsahuje:

• Milion
• Římské číslice
• Práce s daty
• Znázorňování zlomků
• Převody jednotek 
• Vztahy mezi čísly

• Osově souměrné útvary
• Grafický součet a rozdíl úseček. Násobek úsečky 
• Konstrukce a obvody geometrických útvarů
• Obsah čtverce a obdélníku
• Převody jednotek obsahu – rozšiřující učivo
• Povrch krychle a kvádru – rozšiřující učivo

učebnice

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 prozákladní vzdělávání.

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978–80–7563–045–2
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učebnice

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: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699
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Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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5MATE
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HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 1. díl obsahuje kapitoly:

• Miliony – opakování
• Přirozená čísla
• Zlomky
• Práce s daty

• Konstrukce a obvody – opakování
• Vzájemná poloha geometrických útvarů
• Úhel
• Osa úhlu

9 788075 630537

ISBN: 978-80-7563-053-7

pracovní sešity

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník
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pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

5MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 2. díl obsahuje kapitoly:

• Přirozená čísla
• Zlomky
• Desetinná čísla
• Procenta a aritmetický průměr

• Převody jednotek
• Rovinné obrazce
• Tělesa

ISBN: 978-80-7563-054-4

ISBN: 978-80-7563-334-7

Hravá matematika 4 – 1. díl obsahuje:
•  Opakování – čísla do 1 000

•  Čísla do 10 000

•  Čísla větší než 10 000

•  Opakování – geometrické pojmy

•  Vzájemná poloha přímek

•  Trojúhelníky

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 1. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 2. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV
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33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MATE

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MATE

učebnice

4MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL
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Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

HRAVÁHRAVÁ

učebniceučebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

učebniceučebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání zlomků a seznamuje se zápornými čísly.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-188-6

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 1. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 2. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV
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33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA
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Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA
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učebnice

4MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL
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Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

ISBN: 978-80-7563-200-5
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 4 – 2. díl obsahuje:

• Milion
• Římské číslice
• Práce s daty
• Znázorňování zlomků
• Převody jednotek 
• Vztahy mezi čísly

• Osově souměrné útvary
• Grafický součet a rozdíl úseček. Násobek úsečky 
• Konstrukce a obvody geometrických útvarů
• Obsah čtverce a obdélníku
• Převody jednotek obsahu – rozšiřující učivo
• Povrch krychle a kvádru – rozšiřující učivo

4MATE
MATIKA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-333-0
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

učebnice

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 prozákladní vzdělávání.

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978–80–7563–045–2
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HRAVÁ

učebnice

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: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699
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Učebnice pro 3. ročník ZŠ
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2. DÍL
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Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 1. díl obsahuje kapitoly:

• Miliony – opakování
• Přirozená čísla
• Zlomky
• Práce s daty

• Konstrukce a obvody – opakování
• Vzájemná poloha geometrických útvarů
• Úhel
• Osa úhlu

9 788075 630537

ISBN: 978-80-7563-053-7

pracovní sešity

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 2. díl obsahuje kapitoly:

• Přirozená čísla
• Zlomky
• Desetinná čísla
• Procenta a aritmetický průměr

• Převody jednotek
• Rovinné obrazce
• Tělesa

ISBN: 978-80-7563-054-4

Hravá matematika 4 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti 
milionů. Postupně a názorně seznamuje se zlomky a zápornými čísly.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost 
rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, 
obsahů. Rozšiřuje učivo o výpočet povrchů krychle a kvádru.

• Obsahuje práci s tabulkami, diagramy, jízdními řády a teploměry.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely 

s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové 
úlohy.

• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

ISBN: 978-80-7563-212-8
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice
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učebnice učebniceučebnice učebnice
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Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, 
zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení 
pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru 
čísel do milionu.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech 
typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou 
představivost.

• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem 
a s číselnou osou.

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

• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 
výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.

• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení 
klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
4MATE

MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník
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pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

5MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 2. díl obsahuje kapitoly:

• Přirozená čísla
• Zlomky
• Desetinná čísla
• Procenta a aritmetický průměr

• Převody jednotek
• Rovinné obrazce
• Tělesa

ISBN: 978-80-7563-054-4

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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pracovní učebnice pracovní učebnice
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5MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 1. díl obsahuje kapitoly:

• Miliony – opakování
• Přirozená čísla
• Zlomky
• Práce s daty

• Konstrukce a obvody – opakování
• Vzájemná poloha geometrických útvarů
• Úhel
• Osa úhlu

9 788075 630537

ISBN: 978-80-7563-053-7

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně 
dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na 
zlomky.

• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí 
dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu 
obvodů, obsahů. 

• Obsahuje řadu různorodých úloh.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 

výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.
• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

1. díl

ISBN:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

MATE
MATIKA

V souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

2. díl

ISBN:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

MATE
MATIKA

V souladu s RVP ZV

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 1. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 2. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV
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33V souladu s RVP ZVUčebnice pro 3. ročník ZŠ2. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATEMATIKAMATE2. díl učebnice Hravá matematika 3
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pracovní sešity

33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MATE

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MATE

učebnice

4MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL

učebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice

5MATE
MATIKA
Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

HRAVÁHRAVÁ

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebnice

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 prozákladní vzdělávání.

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

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

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

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

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

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699
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učebniceučebnice

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 prozákladní vzdělávání.

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

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

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

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

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

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-68-2

9 788087 881682

33V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

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

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

učebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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55MATE
MATIKA
Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

HRAVÁHRAVÁ
Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti 
milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání 
zlomků a seznamuje se zápornými čísly.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost 
rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, 
obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.

• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 

výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.
• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-188-6

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

1. díl

ISBN:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

MATE
MATIKA

V souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

2. díl

ISBN:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

MATE
MATIKA

V souladu s RVP ZV

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 1. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV
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Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA
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Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL
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3. ročník

učebnice
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33V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

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

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje písemné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000, dělení se zbytkem a násobení a dělení mimo obor násobilky.•  Obsahuje práci s grafem, jednoduchými tabulkami, hodinami a jednotkami času.Procvičuje převody jednotek délky, hmotnosti a objemu. •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR.•  Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady.•  Součástí 2. dílu je také elektronická příloha v podobě plánu deskové hry, která zpestřuje výuku.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem prozákladní vzdělávání.

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

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

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

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

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

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699
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učebniceučebnice

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 prozákladní vzdělávání.

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

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

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

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

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

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-68-2

9 788087 881682
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Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN
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učebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

učebnice

pracovní sešitypracovní sešity
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Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání zlomků a seznamuje se zápornými čísly.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

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

www.etaktik.cz
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55MATE
MATIKA
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Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

Učebnice je připravena 
v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem 
základního vzdělávání.

Další učebnice a pracovní sešity 
z řady Hravá prvouka pro 2. a 3. ročník:

1PRVOUKA
HRAVÁ

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

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

ISBN 978-80-87881-30-9  

9 788087 881309

Pracovní učebnice Hravá prvouka 1:

•  Sestavili ji odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na 1. stupni ZŠ.

• Celkem 84 stran je přehledně rozděleno do 9 hlavních témat.
• Každý tematický celek je zakončen opakovacím testem.
•  Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Texty doprovázejí barevné kresby a fotografie.
• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.
• Obsahuje další náměty a úlohy i v rámci mezipředmětových vztahů.
•  Součástí učebnice jsou také hry (otázky a odpovědi, pexeso, domino) 

a příloha – kartonové hodiny.

Metodická příručka Hravá hudební výchova 2
• skládá se z úvodní části, ve které je podrobně vysvětleno, jak používat metodickou příručku 

a pracovní učebnici, dále z 14 kapitol obsahujících pokyny k práci s jednotlivými tématy 
v pracovní učebnici, návodu na různé didaktické hry a seznamu nahrávek

• obsahuje náhledy stran z pracovní učebnice, v nichž je zaneseno řešení jednotlivých úloh

• pokyny v metodické příručce jsou doprovázeny odkazy na příslušné úlohy v pracovní 
učebnici

• zahrnuje jasně stanovenou strukturu hodiny, což může pomoci i  méně zkušeným 
vyučujícím; zároveň ovšem obsahuje mnoho námětů k činnostem, ze kterých může 
učitel/ka vybírat, a je tedy možné s oběma publikacemi kreativně pracovat; zajišťuje 
mezipředmětové vztahy, na které je upozorněno formou piktogramů

• k  metodické příručce a  pracovní učebnici je dostupné CD s  nahrávkami zvuků, 
poslechových skladeb, rozezpívání i písní, které jsou k dispozici se zpěvem i bez zpěvu

• součástí jsou QR kódy, díky kterým si vyučující může snadno pustit nahrávku z internetu

• vyučující může při přípravě hodin využívat strany na poznámky
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 2Pracovní učebnice Hravá hudební výchova 2
•  skládá se z 14 tematicky zaměřených kapitol, které jsou provázány s tématy probíranými v prvouce

•  je úzce spjata s metodickou příručkou, která zahrnuje jasně stanovenou strukturu hodiny, a může 
tak pomoci i méně zkušeným vyučujícím; zároveň ovšem obsahuje mnoho námětů k činnostem, 
z nichž může učitel/ka vybírat, a je tedy možno s publikacemi kreativně pracovat; metodická 
příručka zajišťuje mezipředmětové vztahy

•  má moderní a atraktivní grafi cké zpracování vyznačující se kombinací kvalitních ilustrací a fotografi í

•  kapitoly jsou sestaveny tak, aby žáky motivovaly k učení, ať už formou úvodních motivačních úloh 
a obrázků či dalších hravých cvičení, pomocí kterých dochází k postupnému osvojování různých 
hudebních dovedností a vědomostí

• zahrnuje přílohu s kartičkami, na kterých jsou vyobrazeny vybrané hudební značky, rytmické slabiky, 
hudební nástroje a jejich názvy, kartičky lze využít k práci (např. k „rytmickým diktátům“, sluchovým 
a poslechovým aktivitám) či k různým didaktickým hrám (např. pexeso, bingo, Kimova hra)

•  publikaci uzavírá strana s prázdnými notovými osnovami s dostatečně velkou roztečí k praktickému 
procvičování hudebně naukových jevů

•  k pracovní učebnici je dostupné CD s nahrávkami zvuků, poslechových skladeb, rozezpívání 
i písní; písně jsou k dispozici se zpěvem i bez zpěvu
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Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky lze objednat na:

www.etaktik.cz

ISBN 978 -80 -7563-324 -8

HRAVÝ ČESKÝ JAZYK 
Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ – 1. díl

Další učebnice a pracovní sešity 
z řady Hravý český jazyk pro 2. ročník:

• Je určen k procvičování probrané látky v prvním pololetí školního roku.

• Sestavili ho odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na 1. stupni ZŠ.

• Celkem 48 stran je přehledně rozděleno do 7 hlavních témat. 

• Učivo je procvičováno hravou a zábavnou formou.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Cvičení doplňují barevné ilustrace.

• Pracovní sešit je zakončen opakovacími testy.

Pracovní sešit Hravý český jazyk je připraven 
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

22ČESKÝ JAZYK  
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ – 1. díl
V souladu s RVP

Titulky: UČEBNICE + PRACOVNÍ SEŠIT II. + PÍSANKA 1 + PÍSANKA 2 

2 2ČESKÝ JAZYK  
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ – 2. díl
V souladu s RVP
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Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

I. DÍL

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 5. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia — 1. díl

• V tomto sešitě si žáci hravou formou procvičí základní gramatické jevy 
a slovní zásobu prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií.

• V úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vy-
světlen pomocí příkladů.

• Ve cvičeních je kladen důraz na zasazení příkladů do příslušného kon-
textu v rámci zajímavých textů; žáci jsou přitom vedeni k přemýšlení, 
porozumění a aktivnímu procvičování anglické gramatiky. 

• Sešit nabízí atraktivní grafi cké zpracování, které upoutá pozornost 
žáků a utkví jim v paměti. 

• Na konci sešitu žáci najdou opakovací test, ve kterém si procvičí shr-
nující znalosti z tohoto sešitu. 

• Součástí publikace je také klíč k řešení úloh, tabulka nepravidelných 
sloves a volné místo, kam si žáci mohou zapisovat nová slovíčka.

ISBN: 978-80-7563-336-1

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

5Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 5. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník
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HRAVÝ

Učebnice pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP

ISBN  XXXXXXXX  

HRAVÝ ČESKÝ JAZYK 
Učebnice pro 2. ročník ZŠ

Další učebnice a pracovní sešity
z řady Hravý český jazyk pro 2. ročník:

• Sestavili ji odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na 1. stupni ZŠ.

• Celkem 120 stran je přehledně rozděleno do 11 hlavních témat. 

• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou; výklad a procvičování 
doplňují rébusy, křížovky a hry.

• Každý tematický celek je zakončen opakováním probrané látky.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Texty doprovázejí barevné ilustrace.

• Na konci učebnice najdete také souhrnné opakování a soubor diktátů.

Hravý český jazyk je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky lze objednat na:

www.etaktik.cz

Titulky 
PRACOVNÍ SEŠIT I. + PRACOVNÍ SEŠIT II. + PÍSANKA 1 + PÍSANKA 2 + ČÍTANKA

PÍSANKA
HRAVÁ

Pro 2. ročník ZŠ – 1. díl
V souladu s RVP 1

Hravá písanka 1 je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravá PÍSANKA
Pro 2. ročník ZŠ – 1. díl     

Autorka: Mgr. Marcela Puldová    
	 Odborná spolupráce:	 Mgr. Blanka Kučerová			

Mgr. Nataša Heráková
Mgr. Monika Sedláková    

	 Odpovědní redaktoři:	 Adriena Binková
Ing. Jaroslav Brdjar

Jazyková korektorka: PhDr. Zuzana Kurková    
	Grafická úprava a sazba:	 Helena Růžičková
	 Návrh obálky:	 Pavlína Němčeková, Helena Růžičková

Ilustrace:	 Pavlína Němčeková    
ISBN: 978-80-7563-326-2

	 1. vydání, 2021
Copyright:	 © Vydavatelství Taktik International, s.r.o.,

Praha 2021
	 Vyrobil a vydal:	 Taktik International, s.r.o.,

	 Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz    

Všechna práva vyhrazena. Šíření či reprodukce obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv
způsobem jsou bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázány.

Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky
lze objednat na: 
www.etaktik.cz

Další písanka z řady 
Hravý český jazyk pro 2. ročník:

ISBN 978-80 -7563-326 -2

PÍSANKA
HRAVÁ

Pro 2. ročník ZŠ – 2. díl
V souladu s RVP 2

Hravá písanka 2 je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravá PÍSANKA
Pro 2. ročník ZŠ – 2. díl    

Autorka: Mgr. Marcela Puldová    
	 Odborná spolupráce:	 Mgr. Blanka Kučerová			

Mgr. Nataša Heráková
Mgr. Monika Sedláková    

	 Odpovědní redaktoři:	 Adriena Binková
Ing. Jaroslav Brdjar

Jazyková korektorka: PhDr. Zuzana Kurková    
	Grafická úprava a sazba:	 Helena Růžičková
	 Návrh obálky:	 Pavlína Němčeková, Helena Růžičková

Ilustrace:	 Pavlína Němčeková    
ISBN: 978-80-7563-327-9

	 1. vydání, 2021
Copyright:	 © Vydavatelství Taktik International, s.r.o.,

Praha 2021
	 Vyrobil a vydal:	 Taktik International, s.r.o.,

	 Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz    

Všechna práva vyhrazena. Šíření či reprodukce obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv
způsobem jsou bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázány.

Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky
lze objednat na: 
www.etaktik.cz

Další písanka z řady 
Hravý český jazyk pro 2. ročník:

ISBN 978-80 -7563-327-9

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: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699

3
Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
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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: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978–80–7563–045–2

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

1. DÍL1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebnice

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: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699

1. ročník

pracovní učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity pracovní sešity

pracovní učebnice

2. ročník

3. ročník

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 11MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 8

44V souladu s RVP ZV1. díl

Hravá matematika 4 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 44MATEMATIKAMA

EAN

41. díl 4MATEMATIKAMA

EAN

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 8HRAVÁMATEMATIKA1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 100

Pracovní učebnicepro 2. ročník ZŠ

2222222A2AA2AA2ATI2TITI2TITI2TITI2TIATIA2ATIAATIA2ATIAATIA2ATIA K2KK2KA2AA2A1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 8

55MATEMATIKAMATATA

1. díl podle nového RVP ZV 55MATEMATIKAMATATA

2. díl podle nového RVP ZV

2. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 111MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

2. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu přes základ 10

4Hravá matematika 4 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 44MATEMATIKAMA

EAN

2. díl4444MATEMATIKAMA

EAN

2. díl

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 8HRAVÁMATEMATIKA2. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 100

Pracovní učebnicepro 2. ročník ZŠ

2222222A2AA2AA2ATI2TITI2TITI2TITI2TIATIA2ATIAATIA2ATIAATIA2ATIA K2KK2KA2AA2A1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 8

3. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 11MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. nebo 2. ročník ZŠ

3. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 20s přechodem přes základ 10

33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3očník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MA

31. dílMATEMATIKA 32. dílMATEMATIKA 33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3očník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MA

učebnice
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Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
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Učebnice pro 3. ročník ZŠ
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Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 4 – 2. díl obsahuje:

• Milion
• Římské číslice
• Práce s daty
• Znázorňování zlomků
• Převody jednotek 
• Vztahy mezi čísly

• Osově souměrné útvary
• Grafický součet a rozdíl úseček. Násobek úsečky 
• Konstrukce a obvody geometrických útvarů
• Obsah čtverce a obdélníku
• Převody jednotek obsahu – rozšiřující učivo
• Povrch krychle a kvádru – rozšiřující učivo

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice
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5. ročník
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3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 1. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 2. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV
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33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN
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4MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL

učebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice

5MATE
MATIKA
Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

HRAVÁHRAVÁ

učebniceučebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

učebniceučebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání zlomků a seznamuje se zápornými čísly.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-188-6

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 1. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 2. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV
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5. ročník

učebnice
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Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL
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pracovní sešitypracovní sešity

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník
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4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

ISBN: 978-80-7563-200-5
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 4 – 2. díl obsahuje:

• Milion
• Římské číslice
• Práce s daty
• Znázorňování zlomků
• Převody jednotek 
• Vztahy mezi čísly

• Osově souměrné útvary
• Grafický součet a rozdíl úseček. Násobek úsečky 
• Konstrukce a obvody geometrických útvarů
• Obsah čtverce a obdélníku
• Převody jednotek obsahu – rozšiřující učivo
• Povrch krychle a kvádru – rozšiřující učivo

učebnice

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 prozákladní vzdělávání.

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978–80–7563–045–2
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pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

MATE
MATIKA

HRAVÁ

učebnice

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: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699
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Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
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Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník
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pracovní sešity
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Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 1. díl obsahuje kapitoly:

• Miliony – opakování
• Přirozená čísla
• Zlomky
• Práce s daty

• Konstrukce a obvody – opakování
• Vzájemná poloha geometrických útvarů
• Úhel
• Osa úhlu

9 788075 630537

ISBN: 978-80-7563-053-7

pracovní sešity

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 2. díl obsahuje kapitoly:

• Přirozená čísla
• Zlomky
• Desetinná čísla
• Procenta a aritmetický průměr

• Převody jednotek
• Rovinné obrazce
• Tělesa

ISBN: 978-80-7563-054-4

ISBN: 978-80-7563-334-7

Hravá matematika 4 – 1. díl obsahuje:
•  Opakování – čísla do 1 000

•  Čísla do 10 000

•  Čísla větší než 10 000

•  Opakování – geometrické pojmy

•  Vzájemná poloha přímek

•  Trojúhelníky

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník
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Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

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

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 1. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 2. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV
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Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN
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učebnice
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Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL
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Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání zlomků a seznamuje se zápornými čísly.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-188-6

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník
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Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 2. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV
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Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL
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Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

ISBN: 978-80-7563-200-5
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 4 – 2. díl obsahuje:

• Milion
• Římské číslice
• Práce s daty
• Znázorňování zlomků
• Převody jednotek 
• Vztahy mezi čísly

• Osově souměrné útvary
• Grafický součet a rozdíl úseček. Násobek úsečky 
• Konstrukce a obvody geometrických útvarů
• Obsah čtverce a obdélníku
• Převody jednotek obsahu – rozšiřující učivo
• Povrch krychle a kvádru – rozšiřující učivo

4MATE
MATIKA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-333-0
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

učebnice

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 prozákladní vzdělávání.

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978–80–7563–045–2
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Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
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učebnice

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: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699

3
Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
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Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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5MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 1. díl obsahuje kapitoly:

• Miliony – opakování
• Přirozená čísla
• Zlomky
• Práce s daty

• Konstrukce a obvody – opakování
• Vzájemná poloha geometrických útvarů
• Úhel
• Osa úhlu

9 788075 630537

ISBN: 978-80-7563-053-7

pracovní sešity

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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5MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 2. díl obsahuje kapitoly:

• Přirozená čísla
• Zlomky
• Desetinná čísla
• Procenta a aritmetický průměr

• Převody jednotek
• Rovinné obrazce
• Tělesa

ISBN: 978-80-7563-054-4

Hravá matematika 4 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti 
milionů. Postupně a názorně seznamuje se zlomky a zápornými čísly.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost 
rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, 
obsahů. Rozšiřuje učivo o výpočet povrchů krychle a kvádru.

• Obsahuje práci s tabulkami, diagramy, jízdními řády a teploměry.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely 

s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové 
úlohy.

• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

ISBN: 978-80-7563-212-8
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, 
zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení 
pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru 
čísel do milionu.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech 
typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou 
představivost.

• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem 
a s číselnou osou.

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

• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 
výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.

• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení 
klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
4MATE

MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 2. díl obsahuje kapitoly:

• Přirozená čísla
• Zlomky
• Desetinná čísla
• Procenta a aritmetický průměr

• Převody jednotek
• Rovinné obrazce
• Tělesa

ISBN: 978-80-7563-054-4

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 1. díl obsahuje kapitoly:

• Miliony – opakování
• Přirozená čísla
• Zlomky
• Práce s daty

• Konstrukce a obvody – opakování
• Vzájemná poloha geometrických útvarů
• Úhel
• Osa úhlu

9 788075 630537

ISBN: 978-80-7563-053-7

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně 
dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na 
zlomky.

• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí 
dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu 
obvodů, obsahů. 

• Obsahuje řadu různorodých úloh.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 

výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.
• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Hravá matematika 5 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

2. díl
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Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
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5. ročník
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Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL
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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 prozákladní vzdělávání.

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

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

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

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

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

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9
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učebniceučebnice

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 prozákladní vzdělávání.

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

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

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

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

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

Hravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl
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ISBN: 978-80-87881-68-2
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33V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

učebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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4. ročník
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55MATE
MATIKA
Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

HRAVÁHRAVÁ
Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti 
milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání 
zlomků a seznamuje se zápornými čísly.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost 
rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, 
obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.

• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 

výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.
• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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pracovní učebnice pracovní učebnice
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Hravá matematika 5 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV
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ISBN:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

MATE
MATIKA

V souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

2. díl

ISBN:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

MATE
MATIKA

V souladu s RVP ZV

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 1. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 2. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV
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Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MATE
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4MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL
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V souladu s RVP ZV

2. DÍL

HRAVÁHRAVÁ

učebnice

pracovní sešity
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4. ročník

učebnice

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 prozákladní vzdělávání.

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

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

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

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

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

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

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 prozákladní vzdělávání.

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

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

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

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

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

Hravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl
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Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ
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Hravá matematika 3 obsahuje:
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MATIKA

EAN

MATE

pracovní sešity
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Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ
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Hravá matematika 3 obsahuje:
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V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
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učebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání zlomků a seznamuje se zápornými čísly.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

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

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL
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5MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

55MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

Učebnice je připravena 
v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem 
základního vzdělávání.

Další učebnice a pracovní sešity 
z řady Hravá prvouka pro 2. a 3. ročník:

1PRVOUKA
HRAVÁ

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

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

ISBN 978-80-87881-30-9  

9 788087 881309

Pracovní učebnice Hravá prvouka 1:

•  Sestavili ji odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na 1. stupni ZŠ.

• Celkem 84 stran je přehledně rozděleno do 9 hlavních témat.
• Každý tematický celek je zakončen opakovacím testem.
•  Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Texty doprovázejí barevné kresby a fotografie.
• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.
• Obsahuje další náměty a úlohy i v rámci mezipředmětových vztahů.
•  Součástí učebnice jsou také hry (otázky a odpovědi, pexeso, domino) 

a příloha – kartonové hodiny.

Metodická příručka Hravá hudební výchova 2
• skládá se z úvodní části, ve které je podrobně vysvětleno, jak používat metodickou příručku 

a pracovní učebnici, dále z 14 kapitol obsahujících pokyny k práci s jednotlivými tématy 
v pracovní učebnici, návodu na různé didaktické hry a seznamu nahrávek

• obsahuje náhledy stran z pracovní učebnice, v nichž je zaneseno řešení jednotlivých úloh

• pokyny v metodické příručce jsou doprovázeny odkazy na příslušné úlohy v pracovní 
učebnici

• zahrnuje jasně stanovenou strukturu hodiny, což může pomoci i  méně zkušeným 
vyučujícím; zároveň ovšem obsahuje mnoho námětů k činnostem, ze kterých může 
učitel/ka vybírat, a je tedy možné s oběma publikacemi kreativně pracovat; zajišťuje 
mezipředmětové vztahy, na které je upozorněno formou piktogramů

• k  metodické příručce a  pracovní učebnici je dostupné CD s  nahrávkami zvuků, 
poslechových skladeb, rozezpívání i písní, které jsou k dispozici se zpěvem i bez zpěvu

• součástí jsou QR kódy, díky kterým si vyučující může snadno pustit nahrávku z internetu

• vyučující může při přípravě hodin využívat strany na poznámky

111111111111HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pro vyučující hudební výchovy

METODICKÁ PŘÍRUČKA1

333HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

HRAVÁ 333333333 33HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pro vyučující hudební výchovy 
3. ročníku ZŠ
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1. ročník
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VÝCHOVA
Pro vyučující hudební výchovy
1. ročníku ZŠ

METODICKÁ PŘÍRUČKA
METODICKÁ PŘÍRUČKA

HUDEBNÍ 

metodická příručka
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VÝCHOVA
Pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ
V souladu s RVP

HRAVÁHRAVÁ 1

HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

HRAVÁHRAVÁ
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pracovní sešit

3333HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

HRAVÁ 3

2. ročník

HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pro vyučující hudební výchovy 
2. ročníku ZŠ

METODICKÁ PŘÍRUČKA
METODICKÁ PŘÍRUČKA

HUDEBNÍ 

metodická příručka

2HUDEBNÍ 
VÝCHOVA
Pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP

HRAVÁHRAVÁ 2

učebniceučebnice www.etaktik.cz

ISBN 978-80-7563-254-8

3. ročník3. ročník3. ročník3. ročník
HRAVÁHRAVÁ

pracovní učebnicepracovní učebnice

CDCD

11HUDEBNÍ
VÝCHOVA

HRAVÁ

CD k pracovní učebnici pro 1. ročník ZŠ1CD k pracovní učebnici pro 1. ročník ZŠ1V souladu s RVP 1

3METODICKÁ PŘÍRUČKA
METODICKÁ PŘÍRUČKA33

CD

pracovní učebnicepracovní učebnice
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CD k pracovní učebnici pro 2. ročník ZŠ2CD k pracovní učebnici pro 2. ročník ZŠ2V souladu s RVP 2
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CD
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 2Pracovní učebnice Hravá hudební výchova 2
•  skládá se z 14 tematicky zaměřených kapitol, které jsou provázány s tématy probíranými v prvouce

•  je úzce spjata s metodickou příručkou, která zahrnuje jasně stanovenou strukturu hodiny, a může 
tak pomoci i méně zkušeným vyučujícím; zároveň ovšem obsahuje mnoho námětů k činnostem, 
z nichž může učitel/ka vybírat, a je tedy možno s publikacemi kreativně pracovat; metodická 
příručka zajišťuje mezipředmětové vztahy

•  má moderní a atraktivní grafi cké zpracování vyznačující se kombinací kvalitních ilustrací a fotografi í

•  kapitoly jsou sestaveny tak, aby žáky motivovaly k učení, ať už formou úvodních motivačních úloh 
a obrázků či dalších hravých cvičení, pomocí kterých dochází k postupnému osvojování různých 
hudebních dovedností a vědomostí

• zahrnuje přílohu s kartičkami, na kterých jsou vyobrazeny vybrané hudební značky, rytmické slabiky, 
hudební nástroje a jejich názvy, kartičky lze využít k práci (např. k „rytmickým diktátům“, sluchovým 
a poslechovým aktivitám) či k různým didaktickým hrám (např. pexeso, bingo, Kimova hra)

•  publikaci uzavírá strana s prázdnými notovými osnovami s dostatečně velkou roztečí k praktickému 
procvičování hudebně naukových jevů

•  k pracovní učebnici je dostupné CD s nahrávkami zvuků, poslechových skladeb, rozezpívání 
i písní; písně jsou k dispozici se zpěvem i bez zpěvu
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Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky lze objednat na:

www.etaktik.cz

ISBN 978 -80 -7563-324 -8

HRAVÝ ČESKÝ JAZYK 
Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ – 1. díl

Další učebnice a pracovní sešity 
z řady Hravý český jazyk pro 2. ročník:

• Je určen k procvičování probrané látky v prvním pololetí školního roku.

• Sestavili ho odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na 1. stupni ZŠ.

• Celkem 48 stran je přehledně rozděleno do 7 hlavních témat. 

• Učivo je procvičováno hravou a zábavnou formou.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Cvičení doplňují barevné ilustrace.

• Pracovní sešit je zakončen opakovacími testy.

Pracovní sešit Hravý český jazyk je připraven 
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

22ČESKÝ JAZYK  
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ – 1. díl
V souladu s RVP

Titulky: UČEBNICE + PRACOVNÍ SEŠIT II. + PÍSANKA 1 + PÍSANKA 2 

2 2ČESKÝ JAZYK  
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ – 2. díl
V souladu s RVP
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Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

I. DÍL

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 5. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia — 1. díl

• V tomto sešitě si žáci hravou formou procvičí základní gramatické jevy 
a slovní zásobu prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií.

• V úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vy-
světlen pomocí příkladů.

• Ve cvičeních je kladen důraz na zasazení příkladů do příslušného kon-
textu v rámci zajímavých textů; žáci jsou přitom vedeni k přemýšlení, 
porozumění a aktivnímu procvičování anglické gramatiky. 

• Sešit nabízí atraktivní grafi cké zpracování, které upoutá pozornost 
žáků a utkví jim v paměti. 

• Na konci sešitu žáci najdou opakovací test, ve kterém si procvičí shr-
nující znalosti z tohoto sešitu. 

• Součástí publikace je také klíč k řešení úloh, tabulka nepravidelných 
sloves a volné místo, kam si žáci mohou zapisovat nová slovíčka.

ISBN: 978-80-7563-336-1

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

5Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 5. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKAPracovní sešitpro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKAPracovní sešitpro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV
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pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
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Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV
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Uvnitř klíč s řešením

5Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 5. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL
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PŘEHLED NABÍDKY UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ PRO 2. STUPEŇ ZŠ
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V publikaci Hravý zeměpis 6 najdete:
– 56 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 6 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
– přehledně zpracovanou přílohu vesmír a Země

Učebnice a pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

ISBN: 978-80-7563-073-5

9 788075 630735

6ZEMĚPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

PLANETA ZEMĚ

ISBN:  978-80-7563-346-0

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravý zeměpis 6Hravý zeměpis 6
Planeta ZeměPlaneta Země

V úvodu se učebnice zabývá vesmírem a detailněji charakterizujeV úvodu se učebnice zabývá vesmírem a detailněji charakterizuje sluneční soustavu sluneční soustavu.  .  
Následují kapitoly týkající se Následují kapitoly týkající se ZeměZemě, konkrétně vytváření, konkrétně vytváření zemského povrchu zemského povrchu a toho,  a toho, 
jak se na Zemi jak se na Zemi orientovat za pomoci map.orientovat za pomoci map. Další kapitoly seznamují žáky s jednotlivými  Další kapitoly seznamují žáky s jednotlivými 
přírodními sféramipřírodními sférami naší planety – naší planety – litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou  litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou 
a biosférou.a biosférou.

Tematicky navazují kapitoly, které se věnují Tematicky navazují kapitoly, které se věnují obyvatelstvuobyvatelstvu jednotlivých zemí,  jednotlivých zemí, 
jeho rozvrstveníjeho rozvrstvení, , světovému hospodářství a mezinárodním organizacímsvětovému hospodářství a mezinárodním organizacím..

Základní učivo je doplňováno poutavými zajímavostmi označenými speciálními Základní učivo je doplňováno poutavými zajímavostmi označenými speciálními 
piktogramy. Průběžně jsou zařazovány barevně odlišené panely se piktogramy. Průběžně jsou zařazovány barevně odlišené panely se stručným stručným 
shrnutím shrnutím probíraného učiva, každý tematický celek je doplněn probíraného učiva, každý tematický celek je doplněn otázkami k opakováníotázkami k opakování..

Všechny tyto grafické detaily, Všechny tyto grafické detaily, obrázky, grafy a fotografieobrázky, grafy a fotografie napomáhají k lepšímu  napomáhají k lepšímu 
osvojení učiva. Učebnice se cíleně zaměřuje na rozvíjení samostatného a logického osvojení učiva. Učebnice se cíleně zaměřuje na rozvíjení samostatného a logického 
myšlení vhodně kladenými otázkami na konci každé kapitoly.myšlení vhodně kladenými otázkami na konci každé kapitoly.

Na učebnici navazuje Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 6 pracovní sešit Hravý zeměpis 6 
vhodný k utužení získaných znalostí. I on má velmi vhodný k utužení získaných znalostí. I on má velmi 
příjemné příjemné barevné grafické zpracováníbarevné grafické zpracování, , 
logické uspořádání a logické uspořádání a velké množství obrázkůvelké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.pro lepší pochopení učiva.

6
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ZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

PLANETA ZEMĚ

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 6

ISBN  978-80-7563-046-9

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

9 788075 630469

Další tituly z řady:

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na ZŠ a víceletých gymnáziích.

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 7 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také příloha s přehledem krizových 
situací. 

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami 
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou a 
zábavnou formou.

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami.

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

OBČANSKÁ
VÝCHOVA66OBČANSKÁ6OBČANSKÁ
VÝCHOVA6VÝCHOVA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

6
ISBN: 978-80-7563-312-5

Učebnice výchovy k občanství pro 6. ročník

Metoda otevřené didaktiky

OBČANKAOBČANKA 6 – Chytrý občan
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A 6
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Chytrý občan
Baví tě být v hodině aktivní?

Pracuješ rád/a ve dvojicích nebo ve skupinách?

Dáváš přednost svěžím zážitkům před pasivním sezením v lavici 
a učením se zpaměti?

Zamýšlíš se rád/a nad zajímavými tématy?

Máš zájem naučit se nahlížet na svět s otevřenou myslí?

Chceš si osvojit nové hodnoty a postoje, které tě skvěle připraví 
pro tvé budoucí povolání?

Chceš se naučit rozlišovat mezi kvalitními a nekvalitními 
zdroji informací?

Pokud alespoň na některé otázky odpovíš ANO, 
pak držíš v ruce tu správnou učebnici.

Pojďme 
to zkusit 
jinak…

Mějme z učení 
opravdovou 

radost…

Dejme 
šanci otevřené 

didaktice…

ISBN  978-80-7563-137-4

6LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravá literatura 6 pracovní sešit obsahuje:
I. LIDOVÁ SLOVESNOST
II. EPIKA: BAJKY
III. EPIKA: BÁJE, MÝTY A EPOSY
IV. EPIKA: POVĚSTI
V. EPIKA: POHÁDKY LIDOVÉ A AUTORSKÉ
VI. EPIKA: DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY
VII. EPIKA: HUMORISTICKÁ LITERATURA
VIII. LYRIKA
IX. LYRICKO-EPICKÉ ŽÁNRY
X.  DRAMA
XI. KOMIKS

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ TESTY

Pracovní sešit je vytvořený v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

6666ČEŠTINA
HRAVÁ

Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

HC6_obalka_TISK6.indd   1 03.04.2019   23:41:04

Uvnitř klíč s řešením

ProcvičováníProcvičování
pravopisu
český jazyk
pro 6. ročník ZŠ

Procvičování pravopisu - český jazyk 
pro 6. ročník ZŠ

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

• Procvičování pravopisu je součástí ucelené řady učebnic 
a pracovních sešitů Hravá čeština pro výuku českého jazyka 
na 2. stupni základních škol.

• Pracovní sešit sestavil odborný tým pedagogů a lektorů
na základě zkušeností s výukou na druhém stupni.

• Pracovní sešit slouží k procvičování pravopisných jevů probíraných 
v 6. ročníku – vlastní jména, shoda podmětu s přísudkem, slovní 
druhy, pravopis podstatných jmen, pravopis přídavných jmen, 
větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč ad.

• Součástí pracovního sešitu je klíč s řešením.

9 788075 631268

ISBN: 978-80-7563-126-8

Další tituly z řady 
Procvičování pravopisu – český jazyk pro 2. stupeň ZŠ:

6666ČEŠTINA
HRAVÁ

Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

HC6_obalka_TISK6.indd   1 03.04.2019   23:41:04

6MATE
MATIKA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

ISBN  978-80-7563-335-4

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

Učebnice Hravá matematika 6 – Aritmetika

• obsahuje tři tematické celky: Opakování učiva 1. stupně, Desetinná čísla a Dělitelnost přirozených čísel

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky pracovní sešit

8. ročník

početníky

pracovní sešit

9. ročník

početníky

6MATE
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HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

ARITMETIKA
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Učebnice Hravá matematika 6 – Geometrie

• obsahuje 5 tematických celků: Opakování učiva 1. stupně, Úhel, Osová souměrnost, Trojúhelník, Krychle a kvádr• je moderně a přehledně zpracována• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

6MATEMATIKA 7MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁPracovní sešit pro 7. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

6MATEMATIKA6 7MATEMATIKA 9MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁPracovní sešit pro 9. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV
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6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁPracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV66666 66666 6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVPARITMETIKA7 9 66 66666 6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVPGEOMETRIE

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky pracovní sešit
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Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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učebnice

6. ročník

pracovní sešit

početníky

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Středová souměrnost, Shodnost trojúhelníků, Čtyřúhelníky a mnohoúhelníky, Obvody a obsahy a Hranoly
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

učebnice
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6MATEMATIKA6 7MATEMATIKA 9MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁPracovní sešit pro 9. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

pracovní sešit

9. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

6MATEMATIKA 7MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁPracovní sešit pro 7. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

pracovní sešit
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Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika 7 — Ge
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učebnice

7. ročník

pracovní sešit

početníky

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA
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pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice
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pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika 7 — Ge
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Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika 7 — Ar
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učebnice

8. ročník

pracovní sešit

početníky

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA
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7. ročník

početníky

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika 7 — Ge
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Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika 7 — Ar
itmetika
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9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA
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7. ročník
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Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika 7 — Ge
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učebnice

8. ročník

pracovní sešit

početníky

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 9 obsahuje:

I. Opakování z 8. ročníku – aritmetika
II. Vyjádření proměnné ze vzorce
III. Soustavy rovnic
IV. Funkce
V. Lomenné výrazy
VI. Goniometrické funkce
VII. Opakování z 8. ročníku – geometrie
VIII. Podobnost
IX. Jehlan, kužel, koule
X. Finanční matematika

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:I. Opakování z 6. ročníku – aritmetikaII. ZlomkyIII. Celá číslaIV. Racionální číslaV. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procentaVI. Opakování z 6. ročníku – geometrieVII. ShodnostVIII. Středová souměrnostIX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranolPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ISBN  978-80-7563-099-5

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-87881-35-4

9 788087 881354

Hravý dějepis 6 obsahuje kapitoly:
• Úvod do dějepisu
• Pravěk
• Úvod do starověku
• Přední východ
• Egypt
• Indie a Čína
• Řecko
• Řím

V pracovním sešitě Hravý dějepis 6 najdete:
• 52 stran obsahujících 146 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 dějin pravěku
• Přehled dějin starověkých civilizací
• Památky starověkého světa

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

DĚJEPIS6DĚJEPIS6DĚJEPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

PRAVĚK A STAROVĚK

ISBN:  978-80-87881-75-0

9 788087 881750

Hravý dějepis 6 – Pravěk a starověkHravý dějepis 6 – Pravěk a starověk
Na začátku učebnice se žáci seznámí se základními pojmy dějepisu a institucemi,
 v nichž můžeme získat historické informace.

1) Učebnice zachycuje celé období pravěku a starověku. Nejprve se věnuje 
  vývoji lidského druhu a způsobu života v pravěku od doby kamenné 
  až po dobu železnou. Později se zaměřuje na starověké orientální státy, 
  Mezopotámii, Egypt, Indii a Čínu.

2) Další kapitoly detailně popisují historii starověkého Řecka včetně 
  minojské a mykénské civilizace. Žáci se seznámí s řeckými válečnými 
  konflikty a dalšími významnými událostmi řeckých dějin až do zániku 
  řecké samostatnosti. 

3) Stejně podrobně jsou zpracovány dějiny římské civilizace, řadu zajímavostí 
  se žáci dozvědí o Etruscích, punských válkách i významných osobnostech.

Na konci jednotlivých kapitol je přehled vývoje kultury a života lidí v daném období. 
Součástí jsou vždy obrázky zachycující typické projevy malířství, architektury i běžného 
každodenního života.

V učebnici jsou nakresleny přehledné časové osy pomáhající žákům se v dějinách lépe 
orientovat. Při popisech válečných akcí nebo zmínkách o rozsahu a poloze říší doplňují 
výklad názorné mapy. Průběžně řazené otázky v každé kapitole kladou důraz na logické 
a samostatné myšlení žáků a podporují schopnost
se vyjadřovat. Navíc žákům nenásilnou formou 
posilují orientaci v mezipředmětových vztazích.

Na konci velkých celků (např. pravěku, antického Řecka atd.) 
se nachází souhrnné opakování, které upevní získané 
znalosti a poskytne žákům zpětnou vazbu.

Součástí učebnice jsou rovněž přehledné, abecedně řazené 
rejstříky významných osobností a  důležitých pojmů
souvisejících s probíraným učivem.

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
sešit Hravý dějepis 6.sešit Hravý dějepis 6.
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DĚJEPIS6DĚJEPIS6DĚJEPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

PRAVĚK A STAROVĚK

ISBN:  978-80-7563-094-0

9 788075 630940

Pracovní sešit Hravý přírodopis 6 je rozdělen do následujících kapitol:

•   Opakování učiva 5. ročníku
•   Planeta Země
•   Život na Zemi
•   Buňka
•   Mikroorganismy
•   Rostliny a houby
•   Živočichové – bezobratlí
•   Laboratorní práce

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Další pracovní sešity pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

Pracovní sešit doplňuje učebnice 
Hravý přírodopis 6:

6PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-069-8

9 788075 630698

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Výkladová část učebnice je rozdělena do několika celků, které na sebe logicky navazují.

•   Část Planeta Země je úvodem do nauky o Zemi. Žáci se zde seznámí se vznikem vesmíru 

      a Země včetně stavby zemského tělesa. Volně pak přechází k učivu o vzniku života na Zemi, 

      o jeho základních projevech a podmínkách včetně vztahů mezi organismy a prostředím.

•   Ucelený pohled na buňku jako základní jednotku živých organismů podává žákům část 

      Buňka, v níž se dozví nejen o jednotlivých typech buněk, ale i o stavbě a funkci jejich organel.

•   Největší část učebnice je věnována organismům samotným. Žáci zde naleznou kompletní 

      přehled nižších organismů počínaje viry a bakteriemi, přes řasy, celou říši hub až k široké 

      škále bezobratlých živočichů.

Učebnice je koncipována podle nejnovějších taxonomických poznatků nejnovějších taxonomických poznatků tak, aby umožňovala 

žákům nejen získat kvalitní a hluboké znalosti, ale zároveň je bavila a motivovala. Jednotlivé 

kapitoly jsou obohaceny o výklady nových pojmů, rozšiřující a zajímavé informace, názorná 

schémata, obrázky, závěrečné otázky či náměty na pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet domanáměty na pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet doma.

V polovině a v závěru učebnice je pro žáky připraven bohatý soubor opakovacích otázekopakovacích otázek. 

Na úplném konci jsou obsaženy laboratorní práce a abecedně uspořádaný výkladový slovníček výkladový slovníček

všech použitých důležitých pojmů.

Hravý přírodopis 6Hravý přírodopis 6

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý přírodopis 6 pracovní sešit Hravý přírodopis 6 
vhodný k utužení získaných znalostí. I ten má 
velmi příjemné barevné grafické zpracováníbarevné grafické zpracování, , 
logické uspořádání a velké množství obrázkůvelké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.

Hr
av

ý 
př

íro
do

pi
s 6

6PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

V pracovním sešitu Hravý zeměpis 7 najdete:
• 56 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

Další pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

Pracovní sešit doplňuje 
učebnice Hravý zeměpis 7:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

ISBN: 978-80-7563-071-1

9 788075 630711

7ZEMĚPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS KONTINENTŮ

ISBN:  978-80-7563-072-8

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Do rukou se vám dostává další z řady učebnic zeměpisu, která se tentokrát věnuje Do rukou se vám dostává další z řady učebnic zeměpisu, která se tentokrát věnuje 
vybraným regionům světa – vybraným regionům světa – AfriceAfrice, , AmericeAmerice, , AsiiAsii, , Austrálii a OceániiAustrálii a Oceánii, , ArktiděArktidě
a a AntarktiděAntarktidě. . 

Všechny kapitoly systematicky odpovídají Všechny kapitoly systematicky odpovídají geografické charakteristice regionůgeografické charakteristice regionů
– nejprve se zaměřují na jejich– nejprve se zaměřují na jejich polohu polohu, představují , představují přírodní podmínkypřírodní podmínky (povrch,  (povrch, 
vodstvo, podnebí, přírodní krajiny), dále se věnujívodstvo, podnebí, přírodní krajiny), dále se věnují obyvatelstvu a kultuře obyvatelstvu a kultuře, , 
navazují popisem navazují popisem hospodářství hospodářství (zemědělství, průmysl a služby). Vše propojuje dílčí(zemědělství, průmysl a služby). Vše propojuje dílčí 
regionální přehledregionální přehled a doplňuje informace o nejrůznější a doplňuje informace o nejrůznější turistické atraktivity turistické atraktivity. . 

Základní učební text je i v této učebnici zvýrazněnZákladní učební text je i v této učebnici zvýrazněn klíčovými slovy  klíčovými slovy a obohacen a obohacen 
poutavými zajímavostmipoutavými zajímavostmi. Průběžně jsou zařazeny barevně odlišené panely se . Průběžně jsou zařazeny barevně odlišené panely se 
stručným shrnutímstručným shrnutím probíraného učiva, každý tematický celek uzavírají otázky  probíraného učiva, každý tematický celek uzavírají otázky 
a úkoly k opakování. a úkoly k opakování. 

SpeciálníSpeciální piktogramy piktogramy, , obrázkyobrázky, , schémataschémata, , fotografiefotografie a jiné grafické detaily  a jiné grafické detaily 
napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně 
orientuje naorientuje na rozvíjení konstruktivního a kritického  rozvíjení konstruktivního a kritického 
myšlení myšlení vhodně kladenými otázkami. vhodně kladenými otázkami. 

Na učebnici navazuje Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 7 pracovní sešit Hravý zeměpis 7 
určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho 
barevné zpracováníbarevné zpracování, , logické uspořádánílogické uspořádání
a a velké množství obrázkůvelké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.pro lepší pochopení učiva.

Hravý zeměpis 7Hravý zeměpis 7
Regionální zeměpis kontinentůRegionální zeměpis kontinentů 77
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ZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS KONTINENTŮ

7PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-139-8

9 788075 631398

Pracovní sešit Hravý přírodopis 7 je rozdělen do následujících kapitol:

•   Opakování učiva 6. ročníku
•   Strunatci včetně savců
•   Botanika
•   Společenstva

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Další pracovní sešity pro 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

Pracovní sešit doplňuje 
učebnice Hravý přírodopis 7:

ISBN  xxxxxxxxxxISBN  978-80-7563-047-6

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

9 788075 630476

Další tituly z řady:

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na ZŠ a víceletých gymnáziích.

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 5 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také schéma politického systému ČR. 

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami 
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou 
a zábavnou formou.

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami.

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

OBČANSKÁ
VÝCHOVA7OBČANSKÁ7OBČANSKÁ
VÝCHOVA7VÝCHOVA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 7
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ČEŠTINA
HRAVÁ 7777ČEŠTINA7ČEŠTINAČEŠTINA7ČEŠTINAČEŠTINA7ČEŠTINA

Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

HC7_obalka_TISK5.indd   1 04.04.2019   0:01:11

Uvnitř klíč s řešením

ProcvičováníProcvičování
pravopisu
český jazyk
pro 7. ročník ZŠ

Procvičování pravopisu - český jazyk 
pro 7. ročník

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Další tituly z řady 
Procvičování pravopisu – český jazyk pro 2. stupeň ZŠ:

• Procvičování pravopisu je součástí ucelené řady učebnic 
a pracovních sešitů Hravá čeština pro výuku českého jazyka 
na 2. stupni základních škol.

• Pracovní sešit sestavil odborný tým pedagogů a lektorů 
na základě zkušeností s výukou na 2. stupni.

• Pracovní sešit slouží k procvičování pravopisných jevů probíraných 
v 7. ročníku – slovní druhy, vyjmenovaná slova, předpony, 
souhláskové skupiny, shoda přísudku s předmětem, příslovečné 
určení, přívlastek ad.

• Součástí pracovního sešitu je klíč s řešením.

9 788075 631275

ISBN: 978-80-7563-127-5

K. H. Mácha        K. H. Mácha        K. H. Mácha        MARINKAMARINKAMARINKAMARINKA
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ČEŠTINA777ČEŠTINA7ČEŠTINAČEŠTINA7ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Učebnice Hravá čeština 7

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z nauky o významu 
slov, nauky o tvoření slov, tvarosloví, skladby, pravopisu a komunikace a slohu. To vše 
v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele. 

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 7.

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

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština a Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ 
a víceletá gymnázia:

ISBN 978-80-7563-141-1

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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ISBN  978-80-7563-164-0

7LITERATURA
HRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravá literatura 7 pracovní sešit obsahuje:
I. OPAKOVÁNÍ 6. ROČNÍKU
II. PRÓZA
III. POEZIE
IV. STAROVĚKÁ LITERATURA
V. STAROVĚKÁ LITERATURA: ANTIKA
VI. STŘEDOVĚKÁ LITERATURA
VII.  STŘEDOVĚKÁ LITERATURA: PÍSEMNICTVÍ

V ČESKÝCH ZEMÍCH
VIII. RENESANČNÍ LITERATURA EVROPSKÁ
IX. RENESANČNÍ LITERATURA ČESKÁ
X.  BAROKNÍ LITERATURA
XI. KLASICISMUS

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ TESTY

Pracovní sešit je vytvořený v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

77Hravá literatura 7 učebnice
• Obsahuje srozumitelný a přehledný výklad zahrnující úvod do literární vědy, poznatky 
 o tematické a jazykové vrstvě literárního díla, o žánrech, literárních útvarech a autorech 
 prózy i poezie, dále pak charakteristiku jednotlivých literárních období od starověku 
 až po klasicismus.

• Navazuje na žánrové členění literatury v  předchozím ročníku, ve druhé části pak 
 přechází na hledisko chronologické.

• Zahrnuje piktogramy a barevnými panely vyznačené „Úlohy“, které mají podnítit dis-
 kuzi, „Zajímavosti“ ozvláštňující výklad a „Vysvětlivky“, v nichž jsou vyloženy významy 
 některých pojmů z textu.

• Vhodně se doplňuje s  pracovním sešitem, který obsahuje úryvky z literárních děl 
 a rozmanité úlohy na práci s textem.

• Učebnice má přehledné a poutavé grafi cké zpracování.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-187-9

LITERATURA
HRAVÁ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 9 obsahuje:

I. Opakování z 8. ročníku – aritmetika
II. Vyjádření proměnné ze vzorce
III. Soustavy rovnic
IV. Funkce
V. Lomenné výrazy
VI. Goniometrické funkce
VII. Opakování z 8. ročníku – geometrie
VIII. Podobnost
IX. Jehlan, kužel, koule
X. Finanční matematika

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN  978-80-7563-099-5

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-050-6

9 788075 630506

Hravý dějepis 7Hravý dějepis 7
Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 6. ročníku a základní pojmy, 
s nimiž se při výuce dějepisu pracuje. 

1) V první části zachycuje učebnice dějiny raného středověku. Nejprve jsou popsány 
  dějiny evropských států od doby zániku západořímské říše. Poté je pozornost 
  věnována dějinám našich zemí od dob Sámovy říše po první české krále. 

2) Další část učebnice je věnována dějinám vrcholného a pozdního středověku 
  až po dobu objevných plaveb. Žáci se opět seznámí nejprve s dějinami významných 
  evropských států a poté s dějinami našich zemí.

3) Posledním oddílem učebnice jsou dějiny raného novověku do konce třicetileté 
  války, znovu jsou odděleně probírány dějiny evropských a českých zemí. 

Na začátku jednotlivých oddílů raného středověku, vrcholného a pozdního středověku 
a novověku je vždy nejprve charakterizována společnost a způsob života lidí. Na konci 
každého ze tří celků pak najdete přehled vývoje kultury a vzdělanosti v jednotlivých obdobích. 

Součástí učebnice jsou přehledné časové osy, které pomáhají žákům lépe se v probírané látce 
orientovat. Texty jsou doplněny obrázky s podrobnými popisky a názornými mapami. 
Průběžně jsou zařazovány rozšiřující otázky a otázky k učivu týkající se mezipředmětových vztahů, 
jejichž prostřednictvím si žáci mohou uvědomit přesahy a vazby probíraných témat. 

Na konci velkých celků (např. evropských dějin raného 
středověku, českých dějin raného středověku atd.) 
je zařazeno souhrnné opakování, které upevní 
získané znalosti a poskytne žákům zpětnou vazbu.   

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík důležitých 
pojmů použitých v učebnici a výběrový rejstřík významných 
osobností.  

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
sešit Hravý dějepis 7.sešit Hravý dějepis 7. Hr
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DĚJEPIS77DĚJEPIS7DĚJEPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

STŘEDOVĚK A RANÝ NOVOVĚK

ISBN:  978-80-7563-068-1

9 788075 630681

Hravý dějepis 7 obsahuje kapitoly:
• Raný středověk
• Vrcholný a pozdní středověk
• Raný novověk

V pracovním sešitě Hravý dějepis 7 najdete:
• 52 stran obsahujících 142 zajímavých cvičení 
• ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů
• cvičení vedoucí k uvědomování si historických souvislostí
• úryvky z kronik, pramenů a mapy z daného období
• průběžně zařazené opakovací kapitoly

Přílohy:
• Chronologický přehled českých a světových dějin
    od roku 600 do roku 1650
• Naučné přehledy vědy, kultury a architektury

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

DĚJEPIS77DĚJEPIS7DĚJEPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

STŘEDOVĚK A RANÝ NOVOVĚK

ISBN:  978-80-7563-156-5

9 788075 631565

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnice obsahově navazuje na Hravý přírodopis 6.
Výkladová část učebnice je rozdělena do dvou hlavních tematických celků, 
věnovaných zoologii a botanice:

• Zoologická část učebnice je věnována strunatcům. Žáci zde naleznou kompletní přehled 
vyšších organismů počínaje charakteristikou celého kmene přes nejjednodušší strunatce 
– pláštěnce a bezlebeční – ke složitějším strunatcům – kruhoústým, parybám, rybám, 
obojživelníkům, plazům, ptákům a savcům. U těchto skupin živočichů se žáci seznámí s jejich 
charakteristikou, stavbou těla a některými zástupci.

• Druhá, botanická část, se zabývá vyššími rostlinami. Žáci se zde seznámí se základními znaky 
vyšších rostlin, jejich vnější a vnitřní stavbou a naleznou zde přehled vyšších rostlin, jejich 
rozdělení a zástupce. Seznámí se jak s rostlinami výtrusnými, tak s rostlinami semennými.

Učebnice je koncipována podle nejnovějších taxonomických poznatků. Umožňuje žákům 
získat kvalitní a hluboké znalosti problematiky, ale zároveň je motivuje a baví. Jednotlivé 
kapitoly jsou zpestřeny o výklady nových pojmů, rozšiřující informace a zajímavosti. Obsahují 
také názorná schémata, obrázky, závěrečné otázky k opakování a zamyšlení a také náměty 
na pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet doma.

Na konci každého tematického celku je pro žáky připravena přehledná taxonomická tabulka 
a bohatý soubor otázek k opakování. 

Na konci celé učebnice jsou náměty pro laboratorní práce 
a abecedně uspořádaný výkladový slovníček všech 
důležitých pojmů.

Hravý přírodopis 7Hravý přírodopis 7

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý přírododopis 7, 
vhodný k upevnění získaných znalostí. Také ten má příjemné 
barevné grafické zpracování, logické uspořádání 
odpovídající učebnici a velké množství obrázkůvelké množství obrázků pro lepší 
pochopení učiva.
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7PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit Hravý přírodopis 8 je rozdělen do následujících kapitol:

•  Opakování učiva 7. ročníku
•  Úvod do biologie člověka
•  Anatomie a fyziologie člověka
•  Vývin jedince
•  Genetika
•  První pomoc

ISBN: 978-80-7563-269-2

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Další pracovní sešity pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

Pracovní sešit doplňuje učebnice 
Hravý přírodopis 8:

8PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

V pracovním sešitu Hravý zeměpis 8 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

ISBN: 978-80-87881-99-6

Pracovní sešit je připraven v souladu
 s Rámcovým vzdělávacím programem.

Pracovní sešit doplňují učebnice Hravý zeměpis 8:

Další pracovní sešity z řady Hravý zeměpis: 8ZEMĚPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

EVROPA A ČESKÁ REPUBLIKA

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na ZŠ a víceletých gymnáziích.

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 6 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také příloha s přehledem státních 
svátků České republiky. 

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. 

• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami 
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou 
a zábavnou formou.

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami. 

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

Další pracovní sešity z řady:

ISBN  978-80-7563-048-3 

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.9 788075 630483

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 8

OBČANSKÁ
VÝCHOVA8OBČANSKÁ8OBČANSKÁ
VÝCHOVA8VÝCHOVA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Hravá literatura 8

•  Popisuje barvitě jednotlivá literární období od osvícenství až do 1. poloviny 20. století       
   (včetně meziválečné literatury). Každá z kapitol je přehledně uspořádaná a vždy obsahuje 
   charakteristiku daného literárního směru včetně mezioborových souvislostí (přesah do historie, 
   výtvarného umění, hudby).

•  Stručně, ale výstižně jsou žákům představeni nejvýznamnější autoři jednotlivých literárních 
   směrů z různých zemí světa včetně české literatury.

•  Součástí učebnice je rovněž seznámení se základními literárními druhy, způsoby zpracování 
   textů (poezie, próza) a nejdůležitějšími literárněvědnými pojmy (kompozice díla, žánry).

•  Učebnice je vhodně doplněná pracovním sešitem, který obohacuje výklad o úryvky 
   z konkrétních literárních děl a učí žáky rozmanitým způsobem pracovat s texty,  formulovat 
   myšlenky a obhájit svůj názor.

•  Učebnice je zajímavě a moderně gra� cky zpracována, učivo je logicky a přehledně  uspořádáno.

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

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-87881-01-9

9 788087 881019

9 788087 881019

8LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

HRAVÁ LITERATURA 8 obsahuje:

I. OSVÍCENSTVÍ
II. PREROMANTISMUS
III. ROMANTISMUS
IV. REALISMUS
V. NATURALISMUS
VI. LITERATURA PŘELOMU 20. STOL. – MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY
VII. ČESKÁ MODERNA A BUŘIČI
VIII. MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

Pracovní sešit je vytvořený v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.

ISBN: 978-80-7563-163-3

9 788075 631633
9 788075 631633
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ČEŠTINA8ČEŠTINA8ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Učebnice Hravá čeština 8

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie 
jazyka, nauky o tvoření slov, tvarosloví, pravopisu, skladby a komunikace a slohu. To vše 
v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele.

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 8.

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

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština a Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ 
a víceletá gymnázia:

ISBN 978-80-7563-066-7

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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8MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN: 978-80-75630-84-1
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 8 obsahuje:

I. Opakování ze 7. ročníku – aritmetika
II. Mocniny a odmocniny
III. Pythagorova věta
IV. Výrazy
V. Mocniny s přirozeným mocnitelem
VI. Lineární rovnice
VII. Základy statistiky
VIII. Opakování ze 7. ročníku – geometrie
IX. Kruh, kružnice, válec
X. Konstrukční úlohy

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN:  978-80-7563-135-0

9 788075 631350

Hravý dějepis 8 obsahuje kapitoly:
• 2. polovina 17. století a 18. století
• Velká francouzská revoluce a napoleonské války 
• Evropa a svět po napoleonských válkách 
• Revoluce 1848
• 2. polovina 19. století a počátek 20. století
• První světová válka

V pracovním sešitě Hravý dějepis 8 najdete:
• 52 stran obsahujících 149 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:
• Chronologický přehled českých a světových dějin 
   od roku 1700 do roku 1918
• Chronologický přehled zaměřený na průmyslovou revoluci 
    a technický pokrok
• Přehled uměleckých slohů

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

DĚJEPIS8DĚJEPIS8DĚJEPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

NOVOVĚK

99PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit Hravý přírodopis 9 je rozdělen do následujících kapitol:

•  Opakování učiva 8. ročníku
•  Geologické vědy
•  Mineralogie
•  Petrologie
•  Geologické děje
•  Geologický vývoj území ČR
•  Půda
•  Geologické dějiny Země
•  Ekologie

ISBN: 978-80-7563-220-3

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Další pracovní sešity pro 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

Pracovní sešit doplňuje učebnice 
Hravý přírodopis 9:

V pracovním sešitu Hravý zeměpis 9 najdete:

• 56 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 5 kapitol
• každá kapitola 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

Další pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

Pracovní sešit doplňuje učebnice Hravý zeměpis 9:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

ISBN: 978-80-7563-298-2

9ZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝ

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

LIDÉ A HOSPODÁŘSTVÍ

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 9

ISBN  978-80-7563-049-0 

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností 
s výukou na ZŠ a víceletých gymnáziích.

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 7 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také příloha s přehledem 
mezinárodních organizací. 

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. 

• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami 
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou 
a zábavnou formou.

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami. 

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

Další pracovní sešity z řady:

OBČANSKÁ
VÝCHOVA99OBČANSKÁ9OBČANSKÁ
VÝCHOVA9VÝCHOVA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP9

Hravá literatura 9

•  Poslední díl ucelené řady učebnic Hravá literatura zachycuje vývoj světové i české literatury po    
   roce 1945, ale seznamuje žáky i se současnými autory. Každá kapitola je uvedena stručnou kul-
    turně–historickou charakteristikou daného období, neomezuje se jen na výklad literární historie. 
   Žáci získávají informace, které jim umožňují vnímat jednotlivé autory v kontextu doby, ve které 
    žili a tvořili.

•  Výklad literární historie je prokládán otázkami, které nenásilnou formou vedou žáky k vnímání   
    učiva v souvislostech a k upevňování získaných vědomostí. 

•  Učebnice je vhodně doplněna pracovním sešitem s ukázkami tvorby světových i českých autorů 
  2. poloviny 20. a počátku 21. století.  V učebnici jsou na konci jednotlivých stran odkazy na 
    odpovídající strany pracovního sešitu tak, aby výklad učiva mohl být ihned doplněn o praktickou  
    práci žáka s textem.

•  Učebnice je zajímavě a moderně gra� cky zpracována, učivo je logicky a přehledně uspořádáno.

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

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-007-0

9 788075 6300709 788075 630070

LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

HRAVÁ LITERATURA 9 obsahuje:

I. SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
II. ČESKÁ LITERATURA 1945–1948
III. ČESKÁ LITERATURA 1948 – POLOVINA 50. LET
IV. ČESKÁ LITERATURA 2. POLOVINY 50. A 60. LET
V. ČESKÁ LITERATURA 70. A 80. LET
VI. ČESKÁ LITERATURA PO 1989

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

Pracovní sešit je vytvořený v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-162-6

9 788075 631626
9 788075 631626

9LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Proti všem          Alois JIRÁSEK

F. L. Věk           Alois JIRÁSEK

Psohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Alois JIRÁSEK

Proti všemProti všemProti všemProti všem                                                  Alois JIRÁSEK

F. L. VěkF. L. VěkF. L. VěkF. L. Věk           F. L. Věk           F. L. Věk Alois JIRÁSEK

Psohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Alois
Staré pověsti české        Alois JIRÁSEK

999ČEŠTINA
HRAVÁ

Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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Proti všem          Alois JIRÁSEK

F. L. Věk           Alois JIRÁSEK

Psohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Alois JIRÁSEK

PsohlavciPsohlavciPsohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Mezi proudy        Mezi proudy Alois

Staré pověsti české        Alois JIRÁSEKPŘÍLOHA
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ČEŠTINA99ČEŠTINA9ČEŠTINA
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Učebnice Hravá čeština 9

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie 
jazyka, nauky o významu slov, nauky o tvoření slov, tvarosloví, skladby, pravopisu, zvukové 
stránky jazyka a komunikace a slohu. To vše v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele.

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 9.

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

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština a Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ 
a víceletá gymnázia:

ISBN 978-80-7563-210-4

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 9 obsahuje:

I. Opakování z 8. ročníku – aritmetika
II. Vyjádření proměnné ze vzorce
III. Soustavy rovnic
IV. Funkce
V. Lomenné výrazy
VI. Goniometrické funkce
VII. Opakování z 8. ročníku – geometrie
VIII. Podobnost
IX. Jehlan, kužel, koule
X. Finanční matematika

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN  978-80-7563-099-5

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-244-9

Pracovní sešit 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.

DĚJEPIS9DĚJEPIS9DĚJEPIS
HRAVÝ

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

NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY
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2021 99ČESKÝ JAZYK 
A LITERATURA

PŘIJÍMAČKY
Cvičebnice PŘIJÍMAČKY V POHODĚ 9 Český jazyk a literatura obsahuje 
vzorové úlohy pro přípravu žáků 9. tříd na jednotné přijímací řízení 
na střední školy se studiem ukončeným maturitní zkouškou. 

Cvičebnice je rozdělena na dvě části:

⚫ První část tvoří šest testových okruhů. Před každým z nich naleznete 
teoretické shrnutí učiva dané látky. Po tomto výčtu nejdůležitějších pojmů 
a pouček následuje několik řešených vzorových úloh, vedle nichž jsou 
typologicky stejné úlohy bez řešení. Každý okruh je zakončen několika 
úlohami k procvičení.

⚫ Druhá část se skládá z deseti kompletních testů, kde si můžete procvičit 
své znalosti z první části publikace a důkladně se tak připravit k přijímacím 
zkouškám.

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly vytvořit 
si komplexní představu o tematických oblastech, jejichž znalost je potřeba 
k úspěšnému složení jednotné přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka 
a literatury.

OBSAH

⚫ Předmluva a úvodní informace
⚫ Pravopis
⚫ Tvarosloví
⚫ Skladba
⚫ Významy a tvoření slov
⚫ Porozumění textu
⚫ Analýza textu
⚫ Testy 1–10
⚫ Záznamové archy

ISBN: 978-80-7563-288-3

www.etaktik.cz

o shrnutí učiva
o dvojice neřešených a řešených příkladů
o tematicky řazené testové úlohy
o 10 kompletních testů s odpovědními archy
o řešení online

+  E-LEARNING 30 + 30 LEKCÍ
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A 99PŘIJÍMAČKY
MATEMATIKA
Příprava na jednotné přijímací řízení SŠ

2021

Cvičebnice PŘIJÍMAČKY V POHODĚ 9 Matematika obsahuje vzorové úlohy 
pro přípravu žáků 9. tříd na jednotné přijímací řízení na střední školy se 
studiem ukončeným maturitní zkouškou.

Cvičebnice je rozdělena na dvě části:

⚫ První část tvoří sedm testových okruhů. Před každým z nich naleznete 
teoretické shrnutí učiva dané látky. Po tomto výčtu nejdůležitějších pojmů 
a pouček následuje několik řešených vzorových úloh, vedle nichž jsou 
typologicky stejné úlohy bez řešení. Každý okruh je zakončen několika 
úlohami k procvičení.

⚫ Druhá část se skládá z deseti kompletních testů, kde si můžete procvičit 
své znalosti z první části publikace a důkladně se tak připravit k  přijímacím 
zkouškám.

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly 
vytvořit si komplexní představu o tematických oblastech, jejichž 
znalost je potřeba k úspěšnému složení jednotné přijímací zkoušky 
z matematiky na SŠ.

OBSAH

⚫ Předmluva a úvodní informace
⚫ Celá čísla, zlomky, mocniny, odmocniny
⚫ Jednotky délky, obsahu, objemu
⚫ Tabulky, diagramy, procenta
⚫ Algebraické výrazy, rovnice
⚫ Slovní úlohy
⚫ Geometrické výpočty
⚫ Konstrukční úlohy
⚫ Testy 1–10
⚫ Záznamové archy

ISBN 978-80-7563-289-0

www.etaktik.cz

o shrnutí učiva
o dvojice neřešených a řešených příkladů
o tematicky řazené testové úlohy
o 10 kompletních testů s odpovědními archy
o řešení online

+  E-LEARNING 30 + 30 LEKCÍ

 prostor pro zápis obsahu 20 přečtených knih
 rozdělení knih podle žánrů
 předtištěnou osnovu pro snazší zápis knihy
  15 různých úkolů podporujících fantazii, 

kreativitu a samostatné uvažování, podle 
nichž žák prokáže, že knihu skutečně četl

 doporučenou četbu pro žáky 2. stupně ZŠ  
 rejstřík pojmů
 citáty k zamyšlení

ISBN  978-80-7563-117-6 

ČTENÁŘSKÝ DENÍK OBSAHUJE:

JMÉNO

ŠKOLA

TŘÍDA ŠKOLNÍ ROK

Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky lze objednat na

www.etaktik.cz

ČTENÁŘSKÝ 
DENÍK 

MŮJ
MŮJ

pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-153-4

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Dostává se Vám do rukou učebnice Hravý zeměpis 8 – Evropa, v níž poznáte 
světadíl, který obýváme. 

Nejprve se seznámíte s vymezením, polohou a přírodními podmínkami 
(povrchem, vodstvem, podnebím a vegetací) tohoto světadílu a následně 
budete moci poznat i jeho socioekonomickou charakteristiku (obyvatelstvo 
a hospodářství).

Přehled jednotlivých regionů Evropy – střední, severní, západní, jižní, východní 
a jihovýchodní – zahrnuje kromě obecné charakteristiky, tedy toho, co je pro 
všechny státy daného regionu společné, také bližší seznámení s evropskými 
státy. Každý stát je uveden stručnými základními informacemi o hlavním 
městě, státním zřízení, rozloze, počtu obyvatel, roce vstupu do EU a NATO, 
měně, úředním jazyce, a nechybí ani vyobrazení státní vlajky. Vedle přírodní 
a socioekonomické charakteristiky je věnována pozornost například slavným 
osobnostem a významným pamětihodnostem daného státu. 

Učební text je rozšířen o zajímavosti, které poskytují žákům informace nad rámec 
učiva a propojují poznatky s ostatními předměty, a doplněn množstvím obrázků, 
map a grafů. Jednotlivé kapitoly uzavírají otázky a úkoly k zopakování a upevnění 
učiva.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 8 
určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho 
barevné zpracování, logické uspořádání a velké 
množství obrázků pro lepší pochopení učiva.

Hravý zeměpis 8
Evropa ZEMĚPIS

HRAVÝ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

EVROPA
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ISBN: 978-80-7563-140-4

9 788075 631404

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Výkladová část učebnice je rozdělena do několika celků, které na sebe logicky navazují.

• V první části učebnice je zopakováno učivo sedmého ročníku. Žáci si zde osvěží své znalosti 
botaniky a zoologie. 

• Druhá část učebnice je věnována úvodu do biologie člověka. Žáci se zde seznámí s etologií, 
původem a vývojem člověka a lidskými rasami. 

• Třetí, nejrozsáhlejší část učebnice je věnována jednotlivým orgánovým soustavám. 
Žákům je zde poskytnut ucelený pohled na stavbu lidského těla. Nedílnou součástí jsou 
také kapitoly o vývinu jedince, genetice a první pomoci.

• Čtvrtou část učebnice tvoří abecedně řazený slovníček použitých pojmů. 
• Pátá část je věnována pokusům, na kterých si žáci procvičí a upevní své znalosti z oblasti 

biologie člověka. 

Učebnice vychází z nejnovějších vědeckých poznatků o vývoji člověka a stavbě jeho těla. 
Žákům jsou tak poskytnuty informace, které jim umožní osvojení si kvalitních znalostí o lidech, 
tedy o nich samých. Jednotlivé kapitoly jsou obohaceny o výklady nových pojmů, zajímavosti, 
názorná schémata, obrázky a závěrečné otázky. V rámci kapitol jsou uvedeny také náměty 
na domácí pokusy. 

Učebnice je tedy koncipována tak, aby žáky učivo bavilo a bylo pro ně zajímavé a poutavé. 

V polovině a závěru učebnice jsou zařazeny opakovací otázky a úkoly, 
které žákům pomohou zjistit míru získaných znalostí. 

Hravý přírodopis 8Hravý přírodopis 8

V polovině a závěru učebnice jsou zařazeny opakovací otázky a úkoly, 

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý přírodopis 8Hravý přírodopis 8, 
vhodný k upevnění získaných znalostí. Také ten má příjemné 
barevné grafické zpracováníbarevné grafické zpracování, logické uspořádání odpovídající 
učebnici a velké množství obrázků velké množství obrázků pro lepší pochopení učiva.
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8PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-151-0

Hravý dějepis 8Hravý dějepis 8
Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 7. ročníku a základní pojmy, s nimiž se při výuce dějepisu 
pracuje. 

Učebnice zachycuje dějiny novověku od konce třicetileté války do konce první světové války. 
Nejprve je popsáno období 2. poloviny 17. a 18. století. Poté je pozornost věnována Velké fran-
couzské revoluci a napoleonským válkám, dějinám Evropy a světa po napoleonských válkách, 
revolucím v roce 1848 a dějinám 2. poloviny 19. století. Poslední oddíl učebnice se týká první 
světové války a jejích důsledků.

V úvodu každého oddílu je vždy stručně charakterizováno dané období a v jednotlivých 
oddílech najdete i kapitoly věnované vývoji kultury, vědy, vzdělanosti a pokroku. 
Kromě dějin evropských a světových se učebnice podrobně zabývá také dějinami českých zemí. 
Na konec jednotlivých větších celků je zařazeno souhrnné opakování daného období, které má 
upevnit získané znalosti a poskytnout žákům zpětnou vazbu. 

V učebnici lze nalézt přehledné časové osy, díky nimž se žáci lépe zorientují v probírané lát-
ce. Texty jsou doplněny také obrázky s popisky obsahujícími rozšiřující učivo a podrobnými
mapami. Průběžně zařazované otázky na konci každé kapitoly kladou důraz na logické a sa-
mostatné myšlení žáků a podporují jejich schopnost se vyjadřovat. Dále nechybí ani  rozšiřu-
jící otázky a otázky týkající se mezipředmětových vztahů, díky nimž si mohou žáci uvědomit 
přesahy a vazby jednotlivých témat. 

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík důležitých 
pojmů použitých v učebnici a výběrový rejstřík významných 
osobností.  

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
sešit Hravý dějepis 8.sešit Hravý dějepis 8.
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DĚJEPIS8DĚJEPIS8DĚJEPIS
Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

NOVOVĚK

HRAVÝHRAVÝ

SLOH
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP 666Hravý sloh pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Ucelená řada titulů Hravý sloh:

• Hravý sloh je graficky atraktivně zpracovaný pracovní sešit, který 
doplňuje ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština 
a literatura pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

• Nabízí mnoho rozmanitých tvořivých úloh, jimiž mohou učitelé 
vhodně obohatit hodiny slohu.

• Kapitoly jsou věnovány jednotlivým slohovým útvarům, které 
jsou zastoupeny řadou ukázek. Zahrnují jednoduché formuláře, 
nejpoužívanější komunikační žánry, různé druhy popisu, 
výpisky a výtah, encyklopedická hesla, vypravování a reklamní 
a propagační texty.

• V kapitole si žák přečte ukázku daného slohového útvaru, v dílčích 
úlohách se naučí poznávat jazykové prostředky typické pro tento 
útvar a pracovat s nimi a nakonec samostatně píše delší text.

• Sešity jsou sestaveny tak, aby byly vhodným doplňkem k různým 
učebnicím.

ISBN 978-80-7563-150-3

www.etaktik.cz

SLOH
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP 77Hravý sloh pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Ucelená řada titulů Hravý sloh:

• Hravý sloh je graficky atraktivně zpracovaný pracovní sešit, který 
doplňuje ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština 
a literatura pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

• Nabízí mnoho rozmanitých tvořivých úloh, jimiž mohou učitelé 
vhodně obohatit hodiny slohu.

• Kapitoly jsou věnovány jednotlivým slohovým útvarům, které 
jsou zastoupeny řadou ukázek. Zahrnují různé druhy popisu, 
charakteristiku, výtah, žádost, životopisy, motivační dopis či 
vypravování. Nechybí ani kapitola věnovaná práci s tabulkami a grafy.

• V kapitole si žák přečte ukázku daného slohového útvaru, v dílčích 
úlohách se naučí poznávat jazykové prostředky typické pro tento útvar 
a pracovat s nimi a nakonec samostatně píše delší text.

• Sešity jsou sestaveny tak, aby byly vhodným doplňkem k různým 
učebnicím.

ISBN 978-80-7563-189-3

www.etaktik.cz

Hravý početník 6 – procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 6. ročníku ZŠ.

•	 Strany jsou přehledně rozděleny, zpravidla do 3 sloupců
s gradujícím stupněm náročnosti.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

66Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

ISBN: 978-80-7563-175-6

9 788075 631756

88Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

Hravý početník 8 – procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 8. ročníku ZŠ.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-179-4

9 788075 631794

999Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

Hravý početník 9 – procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 9. ročníku ZŠ.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-181-7

9 788075 631817

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999FYZIKA
HRAVÁHRAVÁ

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

ISBN: 978-80-7563-279-1

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravá fyzika 8 obsahuje kapitoly:
I. Vyjádření neznámé ze vzorce

II. Mechanická práce
III. Teplo
IV. Změna skupenství látek
V. Elektrické jevy a zákony

VI. Zvukové jevy
VII. Meteorologie

Hravá fyzika 9
pracovní sešit

Přednosti pracovního sešitu Hravá fyzika:

• atraktivní grafická úprava podporující přehlednost 
probírané látky

• vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem

• kreativní cvičení připravená zkušenými pedagogy

• možnost využívat během výuky interaktivní sešit 
s bonusovým digitálním obsahem

• pracovní sešit je vhodným doplňkem 
k učebnici Hravá fyzika 8

ISBN: 978-80-7563-278-4

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.  

Učebnice plynule navazuje a doplňuje předchozí díly Hravá fyzika 6, 7 a 8. Učebnice se dělí 
na sedm kapitol a to vedení elektrického proudu, magnetické pole, elektromagnetická indukce, 
elektromagnetické záření, optika, jaderné reakce astronomie. Díky speciálním piktogramům 
se žáci dobře orientují v textu a jsou upozorněni na pokusy, domácí pokusy, mezipředmětové 
vztahy, zajímavosti a na praktické využití. Učební materiál je rovněž obohacen o úkoly.

Text učebnice je doplněn řadou vzorových početních příkladů, každá kapitola je zakončena 
shrnutím a kontrolními otázkami k probranému učivu. 

V závěru učebnice se nachází abecedně seřazený přehledný rejstřík pojmů. Učebnice obsahuje 
velké množství fotografií a obrázků, má atraktivní barevné grafické zpracování a je napsána 
v souladu s RVP. 

Hravá fyzika 9
učebnice

Učebnici Hravá fyzika 9 vhodně doplňuje pracovní sešit 
Hravá fyzika 9,ve kterém si žáci mohou procvičit probrané 
učivo a upevnit znalosti získané díky této učebnici.

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999FYZIKA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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ISBN: 978-80-7563-205-0

9 788075 632050

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnice je rozdělena do dvou tematických celků:

• První a rozsáhlejší se zabývá geologickými vědami, seznamuje žáky s jejich přehledem 
i předměty studia. Podrobně se věnuje mineralogii, petrologii, geomorfologii a paleontologii.  
V mineralogické části učebnice jsou žáci obeznámeni s fyzikálními vlastnostmi nerostů, 
s jejich dělením podle chemického složení i jednotlivými zástupci. V petrologické části se žáci 
dozvědí, jak se třídí horniny podle způsobu vzniku, a poznají typické horniny jednotlivých 
skupin. Geomorfologická část se věnuje problematice formování zemského povrchu 
prostřednictvím vnitřních a vnějších geologických dějů. V poslední části geologického celku, 
věnované paleontologii, se žáci seznámí s geologickými dějinami a s vývojem života na Zemi.

• Druhý tematický celek učebnice se zaměřuje na základy ekologie. Žáci se v něm setkají 
se základními ekologickými pojmy, poznají důsledky vlivu neživých složek prostředí 
na organismy a také se dozvědí něco o vztazích mezi jednotlivými populacemi v rámci 
ekosystémů a jejich působení na organismy. Poslední část ekologického bloku učebnice 
je věnována působení člověka a ochraně životního prostředí.

Učebnice byla vytvořena na základě nejnovějších poznatků z oblasti geologie i ekologie a je 
koncipována tak, aby žáci získali nejen kvalitní znalosti o dané problematice, ale také motivaci 
a zájem o probírané učivo. I z tohoto důvodu jsou jednotlivé kapitoly obohaceny o motivační 
úlohy, rozšiřující informace a zajímavosti, výklady nových pojmů, velké množství obrázků, 
názorných schémat a podnětů pro pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet ve škole či doma. 
V učebnici jsou rovněž na konci jednotlivých kapitol zařazeny otázky sloužící k opakování. 

V polovině a na konci učebnice mají žáci k dispozici dva soubory
 opakovacích otázek, jež se věnují probraným tématům. 
Na závěr je zařazeno několik námětů na laboratorní práce 
a výkladový slovníček s přehledem použitých pojmů.

Na učebnici svou tematikou navazuje podobně 
graficky i logicky strukturovaný pracovní sešit 
Hravý přírodopis 9, který je vhodný k dalšímu 
procvičení a upevnění získaných vědomostí.

Hravý přírodopis 9
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9PŘÍRODOPIS
HRAVÝ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravý zeměpis 9
Lidé a hospodářství

Do rukou se vám dostává poslední díl z řady učebnic zeměpisu s podtitulem 
Lidé a hospodářství. 

Tato učebnice, díky níž se můžete detailněji seznámit s politickým zeměpisem – 
od kolonizace světa až po mezinárodní organizace – se kromě jiného zaměřuje 
na obyvatelstvo Země, jeho kulturu, sídla aj. V kapitole Světové hospodářství 
se seznámíte s jeho sektory, jednotlivé podkapitoly se zaměřují na zemědělství, 
průmysl, dopravu, služby a na jejich vzájemné propojení. Nechybí ani učivo 
zabývající se problematikou životního prostředí a jeho globálních změn.

Jako bonus učebnice obsahuje kreativní projektové strany podporující samostatnou 
i týmovou práci.

Speciální piktogramy, obrázky, schémata, fotografie a jiné grafické detaily pomáhají 
k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně orientuje na rozvíjení konstruktivního 
a kritického myšlení vhodně kladenými otázkami.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 9, 
který je určen k upevnění získaných znalostí. 
Snad vás potěší jeho barevné zpracování, 
logické uspořádání a velké množství obrázků 
pro lepší pochopení učiva.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 9, 

ISBN: 978-80-7563-287-6

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

LIDÉ A HOSPODÁŘSTVÍ

ISBN:  978-80-7563-242-5

Hravý dějepis 9Hravý dějepis 9

Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 8. ročníku a základní pojmy, s nimiž se při výuce 
dějepisu pracuje.

Učebnice zachycuje dějiny od konce první světové války. Nejprve je popsáno meziválečné 
období, poté následuje samostatná kapitola věnovaná druhé světové válce. Další oddíl se týká 
poválečných dějin do 60. let 20. století a po něm následující část popisuje události spojené 
s obdobím od 60. let do pádu komunismu. Poslední část učiva se věnuje dějinám po roce 1989.

V úvodu každého oddílu je vždy stručně charakterizováno dané období, samostatné 
kapitoly jsou věnovány vývoji kultury, vědy a techniky.

Součástí učebnice jsou přehledné časové osy, díky nimž se žáci lépe zorientují v probírané látce. 
Texty jsou doplněny obrázky s podrobnými popisky, ukázkami z dobové literatury a názornými
mapami. Průběžně jsou zařazovány rozšiřující otázky a otázky týkající se mezipředmětových 
vztahů, jejichž prostřednictvím si žáci mohou uvědomit přesahy a vazby v rámci probíraných 
témat. V závěru jednotlivých kapitol nechybí shrnutí ani opakovací otázky, které slouží nejen 
k upevnění získaných znalostí, ale jsou zaměřeny i na vyšší úrovně vzdělávacích cílů.

Na konci každého z pěti velkých celků je zařazeno 
souhrnné opakování s cílem upevnit získané znalosti 
a poskytnout žákům zpětnou vazbu.

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík
důležitých pojmů použitých v učebnici a výběrový 
rejstřík významných osobností.

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY

6Početník6Početník6Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ6Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ6Početník
hravýhravýhravýhravýhravý

Početník
Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

Hravý početník 6 – procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 6. ročníku ZŠ.

•	 Strany jsou přehledně rozděleny, zpravidla do 3 sloupců
s gradujícím stupněm náročnosti.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-174-9

9 788075 631749

6666Početník6Početník6Početník666Početník666hravý6hravýhravý6hravýhravý6hravý6Početník6Početník6Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ6Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
6

V souladu s RVP ZV

Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. díl

8Početník8Početník8Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

Početník
hravýhravýhravýhravýhravý

Početník
Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl8Početník8Početník888hravý8hravýhravý8hravýhravý8hravý8Početník8Početník8Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ8Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
8

V souladu s RVP ZV

2. díl82. díl
Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. díl

Hravý početník 8 – procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 8. ročníku ZŠ.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-178-7

9 788075 631787

9Početník
Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

Početník
hravýhravýhravý

Početník
Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl9Početník9Početník99999hravý9hravýhravý9hravýhravý9hravýhravý9hravýhravý9hravý9Početník9Početník9Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ9Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

2. díl92. díl
Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. díl

Hravý početník 9 – procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 9. ročníku ZŠ.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-180-0

9 788075 631800
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6Hravá literatura 6 učebnice
• Obsahuje srozumitelný a  přehledný výklad zahrnující téma literatury jako takové, 
 lidovou slovesnost, literární druhy, epické, lyrické a  dramatické žánry, jazykové pro-
 středky používané v umělecké literatuře a komiks, dále pak také informace o jednot-
 livých autorech typických pro dané literární žánry.

• Spolu s  první částí učebnice pro sedmý ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletých 
 gymnázií je zaměřena na žánrové členění literatury. Dále se učebnice věnují chrono-
 logickému vývoji literatury.

• Zahrnuje piktogramy a barevnými panely vyznačené „Úlohy“, které mají podnítit dis-
 kuzi, „Zajímavosti“ ozvláštňující výklad a „Vysvětlivky“, v nichž jsou vyloženy významy 
 některých pojmů z textu.

• Vhodně se doplňuje s  pracovním sešitem, který ji doprovází úryvky z  literárních děl 
 a rozmanitými úlohami na práci s textem.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

Učebnice je vytvořena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem  
pro základní vzdělávání.
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz
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• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult
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Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

GEOMETRIE

H
ra

vá
 m

at
em

at
ik

a 
8 

– G
eo

m
et

rie

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-263-0

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult
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• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult
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Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult
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• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
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hravý

Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
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Hravý početník 7 – procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 7. ročníku ZŠ.

•	 Strany jsou přehledně rozděleny, zpravidla do 3 sloupců
s gradujícím stupněm náročnosti.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-177-0

9 788075 631770
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Hravý početník 7 – procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 7. ročníku ZŠ.

•	 Strany jsou přehledně rozděleny, zpravidla do 3 sloupců
s gradujícím stupněm náročnosti.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-176-3

9 788075 631763

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

Učebnice 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
V souladu s RVP

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
MATIKA6MATIKA

Učebnice 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie
V souladu s RVP

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
MATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky

Učebnice 
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie
V souladu s RVP

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3

MATEMATIKAHRAVÁ 666MATE6MATEMATIKA6MATIKA MATEMATIKAHRAVÁ 666MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky pracovní sešit

8. ročník

početníky

pracovní sešit

9. ročník

početníky
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učebnice

Učebnice 
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
V souladu s RVP

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3

MATEMATIKAHRAVÁ 666MATE6MATEMATIKA6MATIKA MATEMATIKAHRAVÁ 666MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky pracovní sešit

8. ročník

početníky

pracovní sešit

9. ročník

početníky

Hr
av

á m
at

em
at

ika
 7 

— A
rit

m
et

ika

8MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

ALGEBRA
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www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-263-0

ZEMĚPISZEMĚPISZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝHRAVÝHRAVÝHRAVÝHRAVÝ

ZEMĚPIS
Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaUčebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaUčebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

EVROPA

ISBN: 978-80-7563-152-7

9 788075 631527

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Držíte v rukou učebnici Hravý zeměpis 8 s podtitulem Česká republika.
Členění této učebnice odpovídá uspořádání, na které jste si už zvykli během práce 
s předcházejícími díly. Dozvíte se zde informace týkající se polohy a přírodních 
podmínek České republiky, dále obyvatelstva, jeho vývoje, složení i osídlení 
a nechybí zde ani charakteristika našeho hospodářství. 

Detailněji budete moci poznat Českou republiku z hlediska jednotlivých správních 
celků – krajů, jejichž přehled začíná hlavním městem Prahou a postupně probírá 
všech dalších 13 krajů.  Dílčí kapitoly o správních celcích České republiky jsou 
uvozeny stručnou charakteristikou a doplněny přehlednou mapou. Užitečný je také 
přehled českých památek zapsaných na seznam hmotného kulturního dědictví 
UNESCO, který je zařazen v závěru.

Speciální piktogramy, obrázky, schémata, fotografie a jiné grafické detaily 
napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně orientuje na rozvíjení 
konstruktivního a kritického myšlení vhodně kladenými otázkami.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 8 
určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho 
barevné zpracování, logické uspořádání a velké 
množství obrázků pro lepší pochopení učiva.

Hravý zeměpis 8
Česká republika 8ZEMĚPIS

HRAVÝ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

ČESKÁ REPUBLIKA
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CESKÝ
JAZYK 7

pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

aktivizační a opakovací úlohy

zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online

CESKÝ
JAZYK 8

pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

aktivizační a opakovací úlohy

zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online

CESKÝ
JAZYK 9

pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

aktivizační a opakovací úlohy

zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online
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Občanka 6
Chytrý 
občan

Občanka 7
Chytrý 
občan

Občanka 7
Chytrý 
občan



PŘEHLED NABÍDKY UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ PRO 2. STUPEŇ ZŠ
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Český jazyk Fyzika PřírodopisMatema� ka ZeměpisObčanská výchova Dějepis Matema� ka 
v pohodě

Český jazyk 
v pohodě

Literatura Chemie

Čtenářský deník
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V publikaci Hravý zeměpis 6 najdete:
– 56 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 6 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
– přehledně zpracovanou přílohu vesmír a Země

Učebnice a pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

ISBN: 978-80-7563-073-5

9 788075 630735

6ZEMĚPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

PLANETA ZEMĚ

ISBN:  978-80-7563-346-0

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravý zeměpis 6Hravý zeměpis 6
Planeta ZeměPlaneta Země

V úvodu se učebnice zabývá vesmírem a detailněji charakterizujeV úvodu se učebnice zabývá vesmírem a detailněji charakterizuje sluneční soustavu sluneční soustavu.  .  
Následují kapitoly týkající se Následují kapitoly týkající se ZeměZemě, konkrétně vytváření, konkrétně vytváření zemského povrchu zemského povrchu a toho,  a toho, 
jak se na Zemi jak se na Zemi orientovat za pomoci map.orientovat za pomoci map. Další kapitoly seznamují žáky s jednotlivými  Další kapitoly seznamují žáky s jednotlivými 
přírodními sféramipřírodními sférami naší planety – naší planety – litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou  litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou 
a biosférou.a biosférou.

Tematicky navazují kapitoly, které se věnují Tematicky navazují kapitoly, které se věnují obyvatelstvuobyvatelstvu jednotlivých zemí,  jednotlivých zemí, 
jeho rozvrstveníjeho rozvrstvení, , světovému hospodářství a mezinárodním organizacímsvětovému hospodářství a mezinárodním organizacím..

Základní učivo je doplňováno poutavými zajímavostmi označenými speciálními Základní učivo je doplňováno poutavými zajímavostmi označenými speciálními 
piktogramy. Průběžně jsou zařazovány barevně odlišené panely se piktogramy. Průběžně jsou zařazovány barevně odlišené panely se stručným stručným 
shrnutím shrnutím probíraného učiva, každý tematický celek je doplněn probíraného učiva, každý tematický celek je doplněn otázkami k opakováníotázkami k opakování..

Všechny tyto grafické detaily, Všechny tyto grafické detaily, obrázky, grafy a fotografieobrázky, grafy a fotografie napomáhají k lepšímu  napomáhají k lepšímu 
osvojení učiva. Učebnice se cíleně zaměřuje na rozvíjení samostatného a logického osvojení učiva. Učebnice se cíleně zaměřuje na rozvíjení samostatného a logického 
myšlení vhodně kladenými otázkami na konci každé kapitoly.myšlení vhodně kladenými otázkami na konci každé kapitoly.

Na učebnici navazuje Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 6 pracovní sešit Hravý zeměpis 6 
vhodný k utužení získaných znalostí. I on má velmi vhodný k utužení získaných znalostí. I on má velmi 
příjemné příjemné barevné grafické zpracováníbarevné grafické zpracování, , 
logické uspořádání a logické uspořádání a velké množství obrázkůvelké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.pro lepší pochopení učiva.
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ZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

PLANETA ZEMĚ

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 6

ISBN  978-80-7563-046-9

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

9 788075 630469

Další tituly z řady:

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na ZŠ a víceletých gymnáziích.

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 7 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také příloha s přehledem krizových 
situací. 

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami 
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou a 
zábavnou formou.

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami.

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

OBČANSKÁ
VÝCHOVA66OBČANSKÁ6OBČANSKÁ
VÝCHOVA6VÝCHOVA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

6
ISBN: 978-80-7563-312-5

Učebnice výchovy k občanství pro 6. ročník

Metoda otevřené didaktiky

OBČANKAOBČANKA 6 – Chytrý občan

OB
ČA

NK
A 6

 – 
Ch

yt
rý 

ob
ča

n

Chytrý občan
Baví tě být v hodině aktivní?

Pracuješ rád/a ve dvojicích nebo ve skupinách?

Dáváš přednost svěžím zážitkům před pasivním sezením v lavici 
a učením se zpaměti?

Zamýšlíš se rád/a nad zajímavými tématy?

Máš zájem naučit se nahlížet na svět s otevřenou myslí?

Chceš si osvojit nové hodnoty a postoje, které tě skvěle připraví 
pro tvé budoucí povolání?

Chceš se naučit rozlišovat mezi kvalitními a nekvalitními 
zdroji informací?

Pokud alespoň na některé otázky odpovíš ANO, 
pak držíš v ruce tu správnou učebnici.

Pojďme 
to zkusit 
jinak…

Mějme z učení 
opravdovou 

radost…

Dejme 
šanci otevřené 

didaktice…

ISBN  978-80-7563-137-4

6LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravá literatura 6 pracovní sešit obsahuje:
I. LIDOVÁ SLOVESNOST
II. EPIKA: BAJKY
III. EPIKA: BÁJE, MÝTY A EPOSY
IV. EPIKA: POVĚSTI
V. EPIKA: POHÁDKY LIDOVÉ A AUTORSKÉ
VI. EPIKA: DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY
VII. EPIKA: HUMORISTICKÁ LITERATURA
VIII. LYRIKA
IX. LYRICKO-EPICKÉ ŽÁNRY
X.  DRAMA
XI. KOMIKS

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ TESTY

Pracovní sešit je vytvořený v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

6666ČEŠTINA
HRAVÁ

Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

HC6_obalka_TISK6.indd   1 03.04.2019   23:41:04

Uvnitř klíč s řešením

ProcvičováníProcvičování
pravopisu
český jazyk
pro 6. ročník ZŠ

Procvičování pravopisu - český jazyk 
pro 6. ročník ZŠ

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

• Procvičování pravopisu je součástí ucelené řady učebnic 
a pracovních sešitů Hravá čeština pro výuku českého jazyka 
na 2. stupni základních škol.

• Pracovní sešit sestavil odborný tým pedagogů a lektorů
na základě zkušeností s výukou na druhém stupni.

• Pracovní sešit slouží k procvičování pravopisných jevů probíraných 
v 6. ročníku – vlastní jména, shoda podmětu s přísudkem, slovní 
druhy, pravopis podstatných jmen, pravopis přídavných jmen, 
větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč ad.

• Součástí pracovního sešitu je klíč s řešením.

9 788075 631268

ISBN: 978-80-7563-126-8

Další tituly z řady 
Procvičování pravopisu – český jazyk pro 2. stupeň ZŠ:

6666ČEŠTINA
HRAVÁ

Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

HC6_obalka_TISK6.indd   1 03.04.2019   23:41:04

6MATE
MATIKA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

ISBN  978-80-7563-335-4

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

Učebnice Hravá matematika 6 – Aritmetika

• obsahuje tři tematické celky: Opakování učiva 1. stupně, Desetinná čísla a Dělitelnost přirozených čísel

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz
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Učebnice Hravá matematika 6 – Geometrie

• obsahuje 5 tematických celků: Opakování učiva 1. stupně, Úhel, Osová souměrnost, Trojúhelník, Krychle a kvádr• je moderně a přehledně zpracována• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

6MATEMATIKA 7MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁPracovní sešit pro 7. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

6MATEMATIKA6 7MATEMATIKA 9MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁPracovní sešit pro 9. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV
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Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVPGEOMETRIE
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Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:
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V souladu s RVP ZV
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Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Středová souměrnost, Shodnost trojúhelníků, Čtyřúhelníky a mnohoúhelníky, Obvody a obsahy a Hranoly
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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6MATEMATIKA6 7MATEMATIKA 9MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁPracovní sešit pro 9. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika 7 — Ge
ometrie

učebnice

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika 7 — Ar
itmetika

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

GEOMETRIE
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ISBN: 978-80-7563-263-0

učebnice

8. ročník

pracovní sešit

početníky

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 9 obsahuje:

I. Opakování z 8. ročníku – aritmetika
II. Vyjádření proměnné ze vzorce
III. Soustavy rovnic
IV. Funkce
V. Lomenné výrazy
VI. Goniometrické funkce
VII. Opakování z 8. ročníku – geometrie
VIII. Podobnost
IX. Jehlan, kužel, koule
X. Finanční matematika

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:I. Opakování z 6. ročníku – aritmetikaII. ZlomkyIII. Celá číslaIV. Racionální číslaV. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procentaVI. Opakování z 6. ročníku – geometrieVII. ShodnostVIII. Středová souměrnostIX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranolPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ISBN  978-80-7563-099-5

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-87881-35-4

9 788087 881354

Hravý dějepis 6 obsahuje kapitoly:
• Úvod do dějepisu
• Pravěk
• Úvod do starověku
• Přední východ
• Egypt
• Indie a Čína
• Řecko
• Řím

V pracovním sešitě Hravý dějepis 6 najdete:
• 52 stran obsahujících 146 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 dějin pravěku
• Přehled dějin starověkých civilizací
• Památky starověkého světa

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

DĚJEPIS6DĚJEPIS6DĚJEPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

PRAVĚK A STAROVĚK

ISBN:  978-80-87881-75-0

9 788087 881750

Hravý dějepis 6 – Pravěk a starověkHravý dějepis 6 – Pravěk a starověk
Na začátku učebnice se žáci seznámí se základními pojmy dějepisu a institucemi,
 v nichž můžeme získat historické informace.

1) Učebnice zachycuje celé období pravěku a starověku. Nejprve se věnuje 
  vývoji lidského druhu a způsobu života v pravěku od doby kamenné 
  až po dobu železnou. Později se zaměřuje na starověké orientální státy, 
  Mezopotámii, Egypt, Indii a Čínu.

2) Další kapitoly detailně popisují historii starověkého Řecka včetně 
  minojské a mykénské civilizace. Žáci se seznámí s řeckými válečnými 
  konflikty a dalšími významnými událostmi řeckých dějin až do zániku 
  řecké samostatnosti. 

3) Stejně podrobně jsou zpracovány dějiny římské civilizace, řadu zajímavostí 
  se žáci dozvědí o Etruscích, punských válkách i významných osobnostech.

Na konci jednotlivých kapitol je přehled vývoje kultury a života lidí v daném období. 
Součástí jsou vždy obrázky zachycující typické projevy malířství, architektury i běžného 
každodenního života.

V učebnici jsou nakresleny přehledné časové osy pomáhající žákům se v dějinách lépe 
orientovat. Při popisech válečných akcí nebo zmínkách o rozsahu a poloze říší doplňují 
výklad názorné mapy. Průběžně řazené otázky v každé kapitole kladou důraz na logické 
a samostatné myšlení žáků a podporují schopnost
se vyjadřovat. Navíc žákům nenásilnou formou 
posilují orientaci v mezipředmětových vztazích.

Na konci velkých celků (např. pravěku, antického Řecka atd.) 
se nachází souhrnné opakování, které upevní získané 
znalosti a poskytne žákům zpětnou vazbu.

Součástí učebnice jsou rovněž přehledné, abecedně řazené 
rejstříky významných osobností a  důležitých pojmů
souvisejících s probíraným učivem.

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
sešit Hravý dějepis 6.sešit Hravý dějepis 6.
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DĚJEPIS6DĚJEPIS6DĚJEPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

PRAVĚK A STAROVĚK

ISBN:  978-80-7563-094-0

9 788075 630940

Pracovní sešit Hravý přírodopis 6 je rozdělen do následujících kapitol:

•   Opakování učiva 5. ročníku
•   Planeta Země
•   Život na Zemi
•   Buňka
•   Mikroorganismy
•   Rostliny a houby
•   Živočichové – bezobratlí
•   Laboratorní práce

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Další pracovní sešity pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

Pracovní sešit doplňuje učebnice 
Hravý přírodopis 6:

6PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-069-8

9 788075 630698

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Výkladová část učebnice je rozdělena do několika celků, které na sebe logicky navazují.

•   Část Planeta Země je úvodem do nauky o Zemi. Žáci se zde seznámí se vznikem vesmíru 

      a Země včetně stavby zemského tělesa. Volně pak přechází k učivu o vzniku života na Zemi, 

      o jeho základních projevech a podmínkách včetně vztahů mezi organismy a prostředím.

•   Ucelený pohled na buňku jako základní jednotku živých organismů podává žákům část 

      Buňka, v níž se dozví nejen o jednotlivých typech buněk, ale i o stavbě a funkci jejich organel.

•   Největší část učebnice je věnována organismům samotným. Žáci zde naleznou kompletní 

      přehled nižších organismů počínaje viry a bakteriemi, přes řasy, celou říši hub až k široké 

      škále bezobratlých živočichů.

Učebnice je koncipována podle nejnovějších taxonomických poznatků nejnovějších taxonomických poznatků tak, aby umožňovala 

žákům nejen získat kvalitní a hluboké znalosti, ale zároveň je bavila a motivovala. Jednotlivé 

kapitoly jsou obohaceny o výklady nových pojmů, rozšiřující a zajímavé informace, názorná 

schémata, obrázky, závěrečné otázky či náměty na pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet domanáměty na pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet doma.

V polovině a v závěru učebnice je pro žáky připraven bohatý soubor opakovacích otázekopakovacích otázek. 

Na úplném konci jsou obsaženy laboratorní práce a abecedně uspořádaný výkladový slovníček výkladový slovníček

všech použitých důležitých pojmů.

Hravý přírodopis 6Hravý přírodopis 6

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý přírodopis 6 pracovní sešit Hravý přírodopis 6 
vhodný k utužení získaných znalostí. I ten má 
velmi příjemné barevné grafické zpracováníbarevné grafické zpracování, , 
logické uspořádání a velké množství obrázkůvelké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.
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6PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

V pracovním sešitu Hravý zeměpis 7 najdete:
• 56 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

Další pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

Pracovní sešit doplňuje 
učebnice Hravý zeměpis 7:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

ISBN: 978-80-7563-071-1

9 788075 630711

7ZEMĚPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS KONTINENTŮ

ISBN:  978-80-7563-072-8

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Do rukou se vám dostává další z řady učebnic zeměpisu, která se tentokrát věnuje Do rukou se vám dostává další z řady učebnic zeměpisu, která se tentokrát věnuje 
vybraným regionům světa – vybraným regionům světa – AfriceAfrice, , AmericeAmerice, , AsiiAsii, , Austrálii a OceániiAustrálii a Oceánii, , ArktiděArktidě
a a AntarktiděAntarktidě. . 

Všechny kapitoly systematicky odpovídají Všechny kapitoly systematicky odpovídají geografické charakteristice regionůgeografické charakteristice regionů
– nejprve se zaměřují na jejich– nejprve se zaměřují na jejich polohu polohu, představují , představují přírodní podmínkypřírodní podmínky (povrch,  (povrch, 
vodstvo, podnebí, přírodní krajiny), dále se věnujívodstvo, podnebí, přírodní krajiny), dále se věnují obyvatelstvu a kultuře obyvatelstvu a kultuře, , 
navazují popisem navazují popisem hospodářství hospodářství (zemědělství, průmysl a služby). Vše propojuje dílčí(zemědělství, průmysl a služby). Vše propojuje dílčí 
regionální přehledregionální přehled a doplňuje informace o nejrůznější a doplňuje informace o nejrůznější turistické atraktivity turistické atraktivity. . 

Základní učební text je i v této učebnici zvýrazněnZákladní učební text je i v této učebnici zvýrazněn klíčovými slovy  klíčovými slovy a obohacen a obohacen 
poutavými zajímavostmipoutavými zajímavostmi. Průběžně jsou zařazeny barevně odlišené panely se . Průběžně jsou zařazeny barevně odlišené panely se 
stručným shrnutímstručným shrnutím probíraného učiva, každý tematický celek uzavírají otázky  probíraného učiva, každý tematický celek uzavírají otázky 
a úkoly k opakování. a úkoly k opakování. 

SpeciálníSpeciální piktogramy piktogramy, , obrázkyobrázky, , schémataschémata, , fotografiefotografie a jiné grafické detaily  a jiné grafické detaily 
napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně 
orientuje naorientuje na rozvíjení konstruktivního a kritického  rozvíjení konstruktivního a kritického 
myšlení myšlení vhodně kladenými otázkami. vhodně kladenými otázkami. 

Na učebnici navazuje Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 7 pracovní sešit Hravý zeměpis 7 
určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho 
barevné zpracováníbarevné zpracování, , logické uspořádánílogické uspořádání
a a velké množství obrázkůvelké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.pro lepší pochopení učiva.

Hravý zeměpis 7Hravý zeměpis 7
Regionální zeměpis kontinentůRegionální zeměpis kontinentů 77
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ZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS KONTINENTŮ

7PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-139-8

9 788075 631398

Pracovní sešit Hravý přírodopis 7 je rozdělen do následujících kapitol:

•   Opakování učiva 6. ročníku
•   Strunatci včetně savců
•   Botanika
•   Společenstva

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Další pracovní sešity pro 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

Pracovní sešit doplňuje 
učebnice Hravý přírodopis 7:

ISBN  xxxxxxxxxxISBN  978-80-7563-047-6

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

9 788075 630476

Další tituly z řady:

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na ZŠ a víceletých gymnáziích.

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 5 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také schéma politického systému ČR. 

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami 
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou 
a zábavnou formou.

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami.

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

OBČANSKÁ
VÝCHOVA7OBČANSKÁ7OBČANSKÁ
VÝCHOVA7VÝCHOVA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 7
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ČEŠTINA
HRAVÁ 7777ČEŠTINA7ČEŠTINAČEŠTINA7ČEŠTINAČEŠTINA7ČEŠTINA

Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

HC7_obalka_TISK5.indd   1 04.04.2019   0:01:11

Uvnitř klíč s řešením

ProcvičováníProcvičování
pravopisu
český jazyk
pro 7. ročník ZŠ

Procvičování pravopisu - český jazyk 
pro 7. ročník

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Další tituly z řady 
Procvičování pravopisu – český jazyk pro 2. stupeň ZŠ:

• Procvičování pravopisu je součástí ucelené řady učebnic 
a pracovních sešitů Hravá čeština pro výuku českého jazyka 
na 2. stupni základních škol.

• Pracovní sešit sestavil odborný tým pedagogů a lektorů 
na základě zkušeností s výukou na 2. stupni.

• Pracovní sešit slouží k procvičování pravopisných jevů probíraných 
v 7. ročníku – slovní druhy, vyjmenovaná slova, předpony, 
souhláskové skupiny, shoda přísudku s předmětem, příslovečné 
určení, přívlastek ad.

• Součástí pracovního sešitu je klíč s řešením.

9 788075 631275

ISBN: 978-80-7563-127-5

K. H. Mácha        K. H. Mácha        K. H. Mácha        MARINKAMARINKAMARINKAMARINKA
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ČEŠTINA777ČEŠTINA7ČEŠTINAČEŠTINA7ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Učebnice Hravá čeština 7

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z nauky o významu 
slov, nauky o tvoření slov, tvarosloví, skladby, pravopisu a komunikace a slohu. To vše 
v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele. 

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 7.

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

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština a Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ 
a víceletá gymnázia:

ISBN 978-80-7563-141-1

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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ISBN  978-80-7563-164-0

7LITERATURA
HRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravá literatura 7 pracovní sešit obsahuje:
I. OPAKOVÁNÍ 6. ROČNÍKU
II. PRÓZA
III. POEZIE
IV. STAROVĚKÁ LITERATURA
V. STAROVĚKÁ LITERATURA: ANTIKA
VI. STŘEDOVĚKÁ LITERATURA
VII.  STŘEDOVĚKÁ LITERATURA: PÍSEMNICTVÍ

V ČESKÝCH ZEMÍCH
VIII. RENESANČNÍ LITERATURA EVROPSKÁ
IX. RENESANČNÍ LITERATURA ČESKÁ
X.  BAROKNÍ LITERATURA
XI. KLASICISMUS

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ TESTY

Pracovní sešit je vytvořený v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

77Hravá literatura 7 učebnice
• Obsahuje srozumitelný a přehledný výklad zahrnující úvod do literární vědy, poznatky 
 o tematické a jazykové vrstvě literárního díla, o žánrech, literárních útvarech a autorech 
 prózy i poezie, dále pak charakteristiku jednotlivých literárních období od starověku 
 až po klasicismus.

• Navazuje na žánrové členění literatury v  předchozím ročníku, ve druhé části pak 
 přechází na hledisko chronologické.

• Zahrnuje piktogramy a barevnými panely vyznačené „Úlohy“, které mají podnítit dis-
 kuzi, „Zajímavosti“ ozvláštňující výklad a „Vysvětlivky“, v nichž jsou vyloženy významy 
 některých pojmů z textu.

• Vhodně se doplňuje s  pracovním sešitem, který obsahuje úryvky z literárních děl 
 a rozmanité úlohy na práci s textem.

• Učebnice má přehledné a poutavé grafi cké zpracování.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-187-9

LITERATURA
HRAVÁ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 9 obsahuje:

I. Opakování z 8. ročníku – aritmetika
II. Vyjádření proměnné ze vzorce
III. Soustavy rovnic
IV. Funkce
V. Lomenné výrazy
VI. Goniometrické funkce
VII. Opakování z 8. ročníku – geometrie
VIII. Podobnost
IX. Jehlan, kužel, koule
X. Finanční matematika

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN  978-80-7563-099-5

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-050-6

9 788075 630506

Hravý dějepis 7Hravý dějepis 7
Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 6. ročníku a základní pojmy, 
s nimiž se při výuce dějepisu pracuje. 

1) V první části zachycuje učebnice dějiny raného středověku. Nejprve jsou popsány 
  dějiny evropských států od doby zániku západořímské říše. Poté je pozornost 
  věnována dějinám našich zemí od dob Sámovy říše po první české krále. 

2) Další část učebnice je věnována dějinám vrcholného a pozdního středověku 
  až po dobu objevných plaveb. Žáci se opět seznámí nejprve s dějinami významných 
  evropských států a poté s dějinami našich zemí.

3) Posledním oddílem učebnice jsou dějiny raného novověku do konce třicetileté 
  války, znovu jsou odděleně probírány dějiny evropských a českých zemí. 

Na začátku jednotlivých oddílů raného středověku, vrcholného a pozdního středověku 
a novověku je vždy nejprve charakterizována společnost a způsob života lidí. Na konci 
každého ze tří celků pak najdete přehled vývoje kultury a vzdělanosti v jednotlivých obdobích. 

Součástí učebnice jsou přehledné časové osy, které pomáhají žákům lépe se v probírané látce 
orientovat. Texty jsou doplněny obrázky s podrobnými popisky a názornými mapami. 
Průběžně jsou zařazovány rozšiřující otázky a otázky k učivu týkající se mezipředmětových vztahů, 
jejichž prostřednictvím si žáci mohou uvědomit přesahy a vazby probíraných témat. 

Na konci velkých celků (např. evropských dějin raného 
středověku, českých dějin raného středověku atd.) 
je zařazeno souhrnné opakování, které upevní 
získané znalosti a poskytne žákům zpětnou vazbu.   

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík důležitých 
pojmů použitých v učebnici a výběrový rejstřík významných 
osobností.  

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
sešit Hravý dějepis 7.sešit Hravý dějepis 7. Hr
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DĚJEPIS77DĚJEPIS7DĚJEPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

STŘEDOVĚK A RANÝ NOVOVĚK

ISBN:  978-80-7563-068-1

9 788075 630681

Hravý dějepis 7 obsahuje kapitoly:
• Raný středověk
• Vrcholný a pozdní středověk
• Raný novověk

V pracovním sešitě Hravý dějepis 7 najdete:
• 52 stran obsahujících 142 zajímavých cvičení 
• ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů
• cvičení vedoucí k uvědomování si historických souvislostí
• úryvky z kronik, pramenů a mapy z daného období
• průběžně zařazené opakovací kapitoly

Přílohy:
• Chronologický přehled českých a světových dějin
    od roku 600 do roku 1650
• Naučné přehledy vědy, kultury a architektury

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

DĚJEPIS77DĚJEPIS7DĚJEPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

STŘEDOVĚK A RANÝ NOVOVĚK

ISBN:  978-80-7563-156-5

9 788075 631565

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnice obsahově navazuje na Hravý přírodopis 6.
Výkladová část učebnice je rozdělena do dvou hlavních tematických celků, 
věnovaných zoologii a botanice:

• Zoologická část učebnice je věnována strunatcům. Žáci zde naleznou kompletní přehled 
vyšších organismů počínaje charakteristikou celého kmene přes nejjednodušší strunatce 
– pláštěnce a bezlebeční – ke složitějším strunatcům – kruhoústým, parybám, rybám, 
obojživelníkům, plazům, ptákům a savcům. U těchto skupin živočichů se žáci seznámí s jejich 
charakteristikou, stavbou těla a některými zástupci.

• Druhá, botanická část, se zabývá vyššími rostlinami. Žáci se zde seznámí se základními znaky 
vyšších rostlin, jejich vnější a vnitřní stavbou a naleznou zde přehled vyšších rostlin, jejich 
rozdělení a zástupce. Seznámí se jak s rostlinami výtrusnými, tak s rostlinami semennými.

Učebnice je koncipována podle nejnovějších taxonomických poznatků. Umožňuje žákům 
získat kvalitní a hluboké znalosti problematiky, ale zároveň je motivuje a baví. Jednotlivé 
kapitoly jsou zpestřeny o výklady nových pojmů, rozšiřující informace a zajímavosti. Obsahují 
také názorná schémata, obrázky, závěrečné otázky k opakování a zamyšlení a také náměty 
na pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet doma.

Na konci každého tematického celku je pro žáky připravena přehledná taxonomická tabulka 
a bohatý soubor otázek k opakování. 

Na konci celé učebnice jsou náměty pro laboratorní práce 
a abecedně uspořádaný výkladový slovníček všech 
důležitých pojmů.

Hravý přírodopis 7Hravý přírodopis 7

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý přírododopis 7, 
vhodný k upevnění získaných znalostí. Také ten má příjemné 
barevné grafické zpracování, logické uspořádání 
odpovídající učebnici a velké množství obrázkůvelké množství obrázků pro lepší 
pochopení učiva.

Hr
av

ý 
př

íro
do

pi
s 7

7PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit Hravý přírodopis 8 je rozdělen do následujících kapitol:

•  Opakování učiva 7. ročníku
•  Úvod do biologie člověka
•  Anatomie a fyziologie člověka
•  Vývin jedince
•  Genetika
•  První pomoc

ISBN: 978-80-7563-269-2

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Další pracovní sešity pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

Pracovní sešit doplňuje učebnice 
Hravý přírodopis 8:

8PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

V pracovním sešitu Hravý zeměpis 8 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

ISBN: 978-80-87881-99-6

Pracovní sešit je připraven v souladu
 s Rámcovým vzdělávacím programem.

Pracovní sešit doplňují učebnice Hravý zeměpis 8:

Další pracovní sešity z řady Hravý zeměpis: 8ZEMĚPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

EVROPA A ČESKÁ REPUBLIKA

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na ZŠ a víceletých gymnáziích.

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 6 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také příloha s přehledem státních 
svátků České republiky. 

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. 

• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami 
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou 
a zábavnou formou.

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami. 

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

Další pracovní sešity z řady:

ISBN  978-80-7563-048-3 

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.9 788075 630483

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 8

OBČANSKÁ
VÝCHOVA8OBČANSKÁ8OBČANSKÁ
VÝCHOVA8VÝCHOVA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Hravá literatura 8

•  Popisuje barvitě jednotlivá literární období od osvícenství až do 1. poloviny 20. století       
   (včetně meziválečné literatury). Každá z kapitol je přehledně uspořádaná a vždy obsahuje 
   charakteristiku daného literárního směru včetně mezioborových souvislostí (přesah do historie, 
   výtvarného umění, hudby).

•  Stručně, ale výstižně jsou žákům představeni nejvýznamnější autoři jednotlivých literárních 
   směrů z různých zemí světa včetně české literatury.

•  Součástí učebnice je rovněž seznámení se základními literárními druhy, způsoby zpracování 
   textů (poezie, próza) a nejdůležitějšími literárněvědnými pojmy (kompozice díla, žánry).

•  Učebnice je vhodně doplněná pracovním sešitem, který obohacuje výklad o úryvky 
   z konkrétních literárních děl a učí žáky rozmanitým způsobem pracovat s texty,  formulovat 
   myšlenky a obhájit svůj názor.

•  Učebnice je zajímavě a moderně gra� cky zpracována, učivo je logicky a přehledně  uspořádáno.

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

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-87881-01-9

9 788087 881019

9 788087 881019

8LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

HRAVÁ LITERATURA 8 obsahuje:

I. OSVÍCENSTVÍ
II. PREROMANTISMUS
III. ROMANTISMUS
IV. REALISMUS
V. NATURALISMUS
VI. LITERATURA PŘELOMU 20. STOL. – MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY
VII. ČESKÁ MODERNA A BUŘIČI
VIII. MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

Pracovní sešit je vytvořený v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.

ISBN: 978-80-7563-163-3

9 788075 631633
9 788075 631633

8LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Babička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováDruhy ve
dlejš

ích v
ět

Druhy ve
dlejš

ích v
ět

Druhy ve
dlejš

ích v
ět

Druhy ve
dlejš

ích v
ět

Druhy ve
dlejš

ích v
ět

Druhy ve
dlejš

ích v
ět

Druhy ve
dlejš

ích v
ět

Druhy ve
dlejš

ích v
ět

Druhy ve
dlejš

ích v
ět

Druhy ve
dlejš

ích v
ět

- po
dmětná

- po
dmětná

- po
dmětná

- po
dmětná

- po
dmětná

- pří
sudková

- pří
sudková

- pří
sudková

- pří
sudková

- pří
sudková

- pří
sudková

- pří
sudková

- pře
dmětná

- pře
dmětná

- pře
dmětná

- pře
dmětná

- pře
dmětná

- pře
dmětná

- pře
dmětná

- pře
dmětná

- pře
dmětná

- pří
vlast

ková

- pří
vlast

ková

- pří
vlast

ková

- do
plňko

vá
- do

plňko
vá

- do
plňko

vá

- pří
slove

čné

- pří
slove

čné

- pří
slove

čné

- pří
slove

čné- do
plňko

vá

- pří
slove

čné- do
plňko

vá
- do

plňko
vá

- pří
slove

čné- do
plňko

vá

• místní

• časo
vé

• způsobo
vé

• měrová

• příči
nná

příči
nná

příči
nná

příči
nná

příči
nná

• účelov
á

účelov
á

účelov
á

• podm
ínkov

á

• přípu
stko

vá

Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP 888ČEŠTINA
HRAVÁ

HC8_obalka_TISK7.indd   1 04.04.2019   0:05:56

Babička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováDruhy
 ved

lejšíc
h vě

t

Druhy
 ved

lejšíc
h vě

t

Druhy
 ved

lejšíc
h vě

t

Druhy
 ved

lejšíc
h vě

t

Druhy
 ved

lejšíc
h vě

t

Druhy
 ved

lejšíc
h vě

t

Druhy
 ved

lejšíc
h vě

t

Druhy
 ved

lejšíc
h vě

t

Druhy
 ved

lejšíc
h vě

t

Druhy
 ved

lejšíc
h vě

t

- - - podmětná
podmětná
podmětná
podmětná

- přísud
ková

- přísud
ková

- přísud
ková

- přísud
ková

- přísud
ková

- přísud
ková

- přísud
kovápodmětná

- přísud
kovápodmětná

podmětná

- přísud
kovápodmětná

podmětná

- přísud
kovápodmětná

podmětná

- přísud
kovápodmětná

- předmětná

- předmětná

- předmětná

- předmětná

- předmětná

- předmětná

- předmětná

- předmětná
- přísud

ková

- předmětná
- přísud

ková

- přísud
ková

- předmětná
- přísud

ková

- přísud
ková

- předmětná
- přísud

ková

- přísud
ková

- předmětná
- přísud

ková

- přísud
ková

- předmětná
- přísud

ková

- přísud
ková

- předmětná
- přísud

ková

- přívla
stko

vá

- přívla
stko

vá

- přívla
stko

vá

- přívla
stko

vá
- předmětná

- přívla
stko

vá
- předmětná

- předmětná

- přívla
stko

vá
- předmětná

- předmětná

- přívla
stko

vá
- předmětná

- předmětná

- přívla
stko

vá
- předmětná

- doplňková

- doplňková

- doplňková

- doplňková- přívla
stko

vá

- doplňková- přívla
stko

vá

- přívla
stko

vá

- doplňková- přívla
stko

vá

- přívla
stko

vá

- doplňková- přívla
stko

vá

- příslo
večn

é

- příslo
večn

é

- příslo
večn

é

- příslo
večn

é
- doplňková

- příslo
večn

é
- doplňková

- doplňková

- příslo
večn

é
- doplňková

- doplňková

- příslo
večn

é
- doplňková

• m
ístní

• ča
sové

• zp
ůsob

ové

• m
ěrov

á

• příčin
ná

příčin
ná

příčin
ná

příčin
ná

příčin
ná

• úč
elov

á
účel

ová

• podmínková

podmínková

• přípustk
ová

PŘÍLOHA
SPU

Učebnice
za

hr
nu

je
př

ílo
hu

pro žáky se specifickým
i porucham

iučení.

ČEŠTINA8ČEŠTINA8ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Učebnice Hravá čeština 8

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie 
jazyka, nauky o tvoření slov, tvarosloví, pravopisu, skladby a komunikace a slohu. To vše 
v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele.

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 8.

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

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština a Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ 
a víceletá gymnázia:

ISBN 978-80-7563-066-7

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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8MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN: 978-80-75630-84-1
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 8 obsahuje:

I. Opakování ze 7. ročníku – aritmetika
II. Mocniny a odmocniny
III. Pythagorova věta
IV. Výrazy
V. Mocniny s přirozeným mocnitelem
VI. Lineární rovnice
VII. Základy statistiky
VIII. Opakování ze 7. ročníku – geometrie
IX. Kruh, kružnice, válec
X. Konstrukční úlohy

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN:  978-80-7563-135-0

9 788075 631350

Hravý dějepis 8 obsahuje kapitoly:
• 2. polovina 17. století a 18. století
• Velká francouzská revoluce a napoleonské války 
• Evropa a svět po napoleonských válkách 
• Revoluce 1848
• 2. polovina 19. století a počátek 20. století
• První světová válka

V pracovním sešitě Hravý dějepis 8 najdete:
• 52 stran obsahujících 149 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:
• Chronologický přehled českých a světových dějin 
   od roku 1700 do roku 1918
• Chronologický přehled zaměřený na průmyslovou revoluci 
    a technický pokrok
• Přehled uměleckých slohů

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

DĚJEPIS8DĚJEPIS8DĚJEPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

NOVOVĚK

99PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit Hravý přírodopis 9 je rozdělen do následujících kapitol:

•  Opakování učiva 8. ročníku
•  Geologické vědy
•  Mineralogie
•  Petrologie
•  Geologické děje
•  Geologický vývoj území ČR
•  Půda
•  Geologické dějiny Země
•  Ekologie

ISBN: 978-80-7563-220-3

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Další pracovní sešity pro 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

Pracovní sešit doplňuje učebnice 
Hravý přírodopis 9:

V pracovním sešitu Hravý zeměpis 9 najdete:

• 56 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 5 kapitol
• každá kapitola 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

Další pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

Pracovní sešit doplňuje učebnice Hravý zeměpis 9:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

ISBN: 978-80-7563-298-2

9ZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝ

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

LIDÉ A HOSPODÁŘSTVÍ

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 9

ISBN  978-80-7563-049-0 

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností 
s výukou na ZŠ a víceletých gymnáziích.

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 7 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také příloha s přehledem 
mezinárodních organizací. 

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. 

• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami 
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou 
a zábavnou formou.

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami. 

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

Další pracovní sešity z řady:

OBČANSKÁ
VÝCHOVA99OBČANSKÁ9OBČANSKÁ
VÝCHOVA9VÝCHOVA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP9

Hravá literatura 9

•  Poslední díl ucelené řady učebnic Hravá literatura zachycuje vývoj světové i české literatury po    
   roce 1945, ale seznamuje žáky i se současnými autory. Každá kapitola je uvedena stručnou kul-
    turně–historickou charakteristikou daného období, neomezuje se jen na výklad literární historie. 
   Žáci získávají informace, které jim umožňují vnímat jednotlivé autory v kontextu doby, ve které 
    žili a tvořili.

•  Výklad literární historie je prokládán otázkami, které nenásilnou formou vedou žáky k vnímání   
    učiva v souvislostech a k upevňování získaných vědomostí. 

•  Učebnice je vhodně doplněna pracovním sešitem s ukázkami tvorby světových i českých autorů 
  2. poloviny 20. a počátku 21. století.  V učebnici jsou na konci jednotlivých stran odkazy na 
    odpovídající strany pracovního sešitu tak, aby výklad učiva mohl být ihned doplněn o praktickou  
    práci žáka s textem.

•  Učebnice je zajímavě a moderně gra� cky zpracována, učivo je logicky a přehledně uspořádáno.

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

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-007-0

9 788075 6300709 788075 630070

LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

HRAVÁ LITERATURA 9 obsahuje:

I. SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
II. ČESKÁ LITERATURA 1945–1948
III. ČESKÁ LITERATURA 1948 – POLOVINA 50. LET
IV. ČESKÁ LITERATURA 2. POLOVINY 50. A 60. LET
V. ČESKÁ LITERATURA 70. A 80. LET
VI. ČESKÁ LITERATURA PO 1989

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

Pracovní sešit je vytvořený v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-162-6

9 788075 631626
9 788075 631626

9LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Proti všem          Alois JIRÁSEK

F. L. Věk           Alois JIRÁSEK

Psohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Alois JIRÁSEK

Proti všemProti všemProti všemProti všem                                                  Alois JIRÁSEK

F. L. VěkF. L. VěkF. L. VěkF. L. Věk           F. L. Věk           F. L. Věk Alois JIRÁSEK

Psohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Alois
Staré pověsti české        Alois JIRÁSEK

999ČEŠTINA
HRAVÁ

Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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Proti všem          Alois JIRÁSEK

F. L. Věk           Alois JIRÁSEK

Psohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Alois JIRÁSEK

PsohlavciPsohlavciPsohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Mezi proudy        Mezi proudy Alois

Staré pověsti české        Alois JIRÁSEKPŘÍLOHA
SPU
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ČEŠTINA99ČEŠTINA9ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Učebnice Hravá čeština 9

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie 
jazyka, nauky o významu slov, nauky o tvoření slov, tvarosloví, skladby, pravopisu, zvukové 
stránky jazyka a komunikace a slohu. To vše v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele.

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 9.

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

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština a Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ 
a víceletá gymnázia:

ISBN 978-80-7563-210-4

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 9 obsahuje:

I. Opakování z 8. ročníku – aritmetika
II. Vyjádření proměnné ze vzorce
III. Soustavy rovnic
IV. Funkce
V. Lomenné výrazy
VI. Goniometrické funkce
VII. Opakování z 8. ročníku – geometrie
VIII. Podobnost
IX. Jehlan, kužel, koule
X. Finanční matematika

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN  978-80-7563-099-5

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-244-9

Pracovní sešit 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.

DĚJEPIS9DĚJEPIS9DĚJEPIS
HRAVÝ

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

NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY
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2021 99ČESKÝ JAZYK 
A LITERATURA

PŘIJÍMAČKY
Cvičebnice PŘIJÍMAČKY V POHODĚ 9 Český jazyk a literatura obsahuje 
vzorové úlohy pro přípravu žáků 9. tříd na jednotné přijímací řízení 
na střední školy se studiem ukončeným maturitní zkouškou. 

Cvičebnice je rozdělena na dvě části:

⚫ První část tvoří šest testových okruhů. Před každým z nich naleznete 
teoretické shrnutí učiva dané látky. Po tomto výčtu nejdůležitějších pojmů 
a pouček následuje několik řešených vzorových úloh, vedle nichž jsou 
typologicky stejné úlohy bez řešení. Každý okruh je zakončen několika 
úlohami k procvičení.

⚫ Druhá část se skládá z deseti kompletních testů, kde si můžete procvičit 
své znalosti z první části publikace a důkladně se tak připravit k přijímacím 
zkouškám.

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly vytvořit 
si komplexní představu o tematických oblastech, jejichž znalost je potřeba 
k úspěšnému složení jednotné přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka 
a literatury.

OBSAH

⚫ Předmluva a úvodní informace
⚫ Pravopis
⚫ Tvarosloví
⚫ Skladba
⚫ Významy a tvoření slov
⚫ Porozumění textu
⚫ Analýza textu
⚫ Testy 1–10
⚫ Záznamové archy

ISBN: 978-80-7563-288-3

www.etaktik.cz

o shrnutí učiva
o dvojice neřešených a řešených příkladů
o tematicky řazené testové úlohy
o 10 kompletních testů s odpovědními archy
o řešení online

+  E-LEARNING 30 + 30 LEKCÍ
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A 99PŘIJÍMAČKY
MATEMATIKA
Příprava na jednotné přijímací řízení SŠ

2021

Cvičebnice PŘIJÍMAČKY V POHODĚ 9 Matematika obsahuje vzorové úlohy 
pro přípravu žáků 9. tříd na jednotné přijímací řízení na střední školy se 
studiem ukončeným maturitní zkouškou.

Cvičebnice je rozdělena na dvě části:

⚫ První část tvoří sedm testových okruhů. Před každým z nich naleznete 
teoretické shrnutí učiva dané látky. Po tomto výčtu nejdůležitějších pojmů 
a pouček následuje několik řešených vzorových úloh, vedle nichž jsou 
typologicky stejné úlohy bez řešení. Každý okruh je zakončen několika 
úlohami k procvičení.

⚫ Druhá část se skládá z deseti kompletních testů, kde si můžete procvičit 
své znalosti z první části publikace a důkladně se tak připravit k  přijímacím 
zkouškám.

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly 
vytvořit si komplexní představu o tematických oblastech, jejichž 
znalost je potřeba k úspěšnému složení jednotné přijímací zkoušky 
z matematiky na SŠ.

OBSAH

⚫ Předmluva a úvodní informace
⚫ Celá čísla, zlomky, mocniny, odmocniny
⚫ Jednotky délky, obsahu, objemu
⚫ Tabulky, diagramy, procenta
⚫ Algebraické výrazy, rovnice
⚫ Slovní úlohy
⚫ Geometrické výpočty
⚫ Konstrukční úlohy
⚫ Testy 1–10
⚫ Záznamové archy

ISBN 978-80-7563-289-0

www.etaktik.cz

o shrnutí učiva
o dvojice neřešených a řešených příkladů
o tematicky řazené testové úlohy
o 10 kompletních testů s odpovědními archy
o řešení online

+  E-LEARNING 30 + 30 LEKCÍ

 prostor pro zápis obsahu 20 přečtených knih
 rozdělení knih podle žánrů
 předtištěnou osnovu pro snazší zápis knihy
  15 různých úkolů podporujících fantazii, 

kreativitu a samostatné uvažování, podle 
nichž žák prokáže, že knihu skutečně četl

 doporučenou četbu pro žáky 2. stupně ZŠ  
 rejstřík pojmů
 citáty k zamyšlení

ISBN  978-80-7563-117-6 

ČTENÁŘSKÝ DENÍK OBSAHUJE:

JMÉNO

ŠKOLA

TŘÍDA ŠKOLNÍ ROK

Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky lze objednat na

www.etaktik.cz

ČTENÁŘSKÝ 
DENÍK 

MŮJ
MŮJ

pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-153-4

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Dostává se Vám do rukou učebnice Hravý zeměpis 8 – Evropa, v níž poznáte 
světadíl, který obýváme. 

Nejprve se seznámíte s vymezením, polohou a přírodními podmínkami 
(povrchem, vodstvem, podnebím a vegetací) tohoto světadílu a následně 
budete moci poznat i jeho socioekonomickou charakteristiku (obyvatelstvo 
a hospodářství).

Přehled jednotlivých regionů Evropy – střední, severní, západní, jižní, východní 
a jihovýchodní – zahrnuje kromě obecné charakteristiky, tedy toho, co je pro 
všechny státy daného regionu společné, také bližší seznámení s evropskými 
státy. Každý stát je uveden stručnými základními informacemi o hlavním 
městě, státním zřízení, rozloze, počtu obyvatel, roce vstupu do EU a NATO, 
měně, úředním jazyce, a nechybí ani vyobrazení státní vlajky. Vedle přírodní 
a socioekonomické charakteristiky je věnována pozornost například slavným 
osobnostem a významným pamětihodnostem daného státu. 

Učební text je rozšířen o zajímavosti, které poskytují žákům informace nad rámec 
učiva a propojují poznatky s ostatními předměty, a doplněn množstvím obrázků, 
map a grafů. Jednotlivé kapitoly uzavírají otázky a úkoly k zopakování a upevnění 
učiva.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 8 
určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho 
barevné zpracování, logické uspořádání a velké 
množství obrázků pro lepší pochopení učiva.

Hravý zeměpis 8
Evropa ZEMĚPIS

HRAVÝ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

EVROPA

Hr
av

ý 
ze

m
ěp

is 
8 

– E
vr

op
a

ISBN: 978-80-7563-140-4

9 788075 631404

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Výkladová část učebnice je rozdělena do několika celků, které na sebe logicky navazují.

• V první části učebnice je zopakováno učivo sedmého ročníku. Žáci si zde osvěží své znalosti 
botaniky a zoologie. 

• Druhá část učebnice je věnována úvodu do biologie člověka. Žáci se zde seznámí s etologií, 
původem a vývojem člověka a lidskými rasami. 

• Třetí, nejrozsáhlejší část učebnice je věnována jednotlivým orgánovým soustavám. 
Žákům je zde poskytnut ucelený pohled na stavbu lidského těla. Nedílnou součástí jsou 
také kapitoly o vývinu jedince, genetice a první pomoci.

• Čtvrtou část učebnice tvoří abecedně řazený slovníček použitých pojmů. 
• Pátá část je věnována pokusům, na kterých si žáci procvičí a upevní své znalosti z oblasti 

biologie člověka. 

Učebnice vychází z nejnovějších vědeckých poznatků o vývoji člověka a stavbě jeho těla. 
Žákům jsou tak poskytnuty informace, které jim umožní osvojení si kvalitních znalostí o lidech, 
tedy o nich samých. Jednotlivé kapitoly jsou obohaceny o výklady nových pojmů, zajímavosti, 
názorná schémata, obrázky a závěrečné otázky. V rámci kapitol jsou uvedeny také náměty 
na domácí pokusy. 

Učebnice je tedy koncipována tak, aby žáky učivo bavilo a bylo pro ně zajímavé a poutavé. 

V polovině a závěru učebnice jsou zařazeny opakovací otázky a úkoly, 
které žákům pomohou zjistit míru získaných znalostí. 

Hravý přírodopis 8Hravý přírodopis 8

V polovině a závěru učebnice jsou zařazeny opakovací otázky a úkoly, 

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý přírodopis 8Hravý přírodopis 8, 
vhodný k upevnění získaných znalostí. Také ten má příjemné 
barevné grafické zpracováníbarevné grafické zpracování, logické uspořádání odpovídající 
učebnici a velké množství obrázků velké množství obrázků pro lepší pochopení učiva.
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8PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-151-0

Hravý dějepis 8Hravý dějepis 8
Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 7. ročníku a základní pojmy, s nimiž se při výuce dějepisu 
pracuje. 

Učebnice zachycuje dějiny novověku od konce třicetileté války do konce první světové války. 
Nejprve je popsáno období 2. poloviny 17. a 18. století. Poté je pozornost věnována Velké fran-
couzské revoluci a napoleonským válkám, dějinám Evropy a světa po napoleonských válkách, 
revolucím v roce 1848 a dějinám 2. poloviny 19. století. Poslední oddíl učebnice se týká první 
světové války a jejích důsledků.

V úvodu každého oddílu je vždy stručně charakterizováno dané období a v jednotlivých 
oddílech najdete i kapitoly věnované vývoji kultury, vědy, vzdělanosti a pokroku. 
Kromě dějin evropských a světových se učebnice podrobně zabývá také dějinami českých zemí. 
Na konec jednotlivých větších celků je zařazeno souhrnné opakování daného období, které má 
upevnit získané znalosti a poskytnout žákům zpětnou vazbu. 

V učebnici lze nalézt přehledné časové osy, díky nimž se žáci lépe zorientují v probírané lát-
ce. Texty jsou doplněny také obrázky s popisky obsahujícími rozšiřující učivo a podrobnými
mapami. Průběžně zařazované otázky na konci každé kapitoly kladou důraz na logické a sa-
mostatné myšlení žáků a podporují jejich schopnost se vyjadřovat. Dále nechybí ani  rozšiřu-
jící otázky a otázky týkající se mezipředmětových vztahů, díky nimž si mohou žáci uvědomit 
přesahy a vazby jednotlivých témat. 

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík důležitých 
pojmů použitých v učebnici a výběrový rejstřík významných 
osobností.  

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
sešit Hravý dějepis 8.sešit Hravý dějepis 8.
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DĚJEPIS8DĚJEPIS8DĚJEPIS
Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

NOVOVĚK

HRAVÝHRAVÝ

SLOH
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP 666Hravý sloh pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Ucelená řada titulů Hravý sloh:

• Hravý sloh je graficky atraktivně zpracovaný pracovní sešit, který 
doplňuje ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština 
a literatura pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

• Nabízí mnoho rozmanitých tvořivých úloh, jimiž mohou učitelé 
vhodně obohatit hodiny slohu.

• Kapitoly jsou věnovány jednotlivým slohovým útvarům, které 
jsou zastoupeny řadou ukázek. Zahrnují jednoduché formuláře, 
nejpoužívanější komunikační žánry, různé druhy popisu, 
výpisky a výtah, encyklopedická hesla, vypravování a reklamní 
a propagační texty.

• V kapitole si žák přečte ukázku daného slohového útvaru, v dílčích 
úlohách se naučí poznávat jazykové prostředky typické pro tento 
útvar a pracovat s nimi a nakonec samostatně píše delší text.

• Sešity jsou sestaveny tak, aby byly vhodným doplňkem k různým 
učebnicím.

ISBN 978-80-7563-150-3

www.etaktik.cz

SLOH
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP 77Hravý sloh pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Ucelená řada titulů Hravý sloh:

• Hravý sloh je graficky atraktivně zpracovaný pracovní sešit, který 
doplňuje ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština 
a literatura pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

• Nabízí mnoho rozmanitých tvořivých úloh, jimiž mohou učitelé 
vhodně obohatit hodiny slohu.

• Kapitoly jsou věnovány jednotlivým slohovým útvarům, které 
jsou zastoupeny řadou ukázek. Zahrnují různé druhy popisu, 
charakteristiku, výtah, žádost, životopisy, motivační dopis či 
vypravování. Nechybí ani kapitola věnovaná práci s tabulkami a grafy.

• V kapitole si žák přečte ukázku daného slohového útvaru, v dílčích 
úlohách se naučí poznávat jazykové prostředky typické pro tento útvar 
a pracovat s nimi a nakonec samostatně píše delší text.

• Sešity jsou sestaveny tak, aby byly vhodným doplňkem k různým 
učebnicím.

ISBN 978-80-7563-189-3

www.etaktik.cz

Hravý početník 6 – procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 6. ročníku ZŠ.

•	 Strany jsou přehledně rozděleny, zpravidla do 3 sloupců
s gradujícím stupněm náročnosti.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

66Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

ISBN: 978-80-7563-175-6

9 788075 631756

88Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

Hravý početník 8 – procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 8. ročníku ZŠ.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-179-4

9 788075 631794

999Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

Hravý početník 9 – procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 9. ročníku ZŠ.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-181-7

9 788075 631817

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999FYZIKA
HRAVÁHRAVÁ

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

ISBN: 978-80-7563-279-1

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravá fyzika 8 obsahuje kapitoly:
I. Vyjádření neznámé ze vzorce

II. Mechanická práce
III. Teplo
IV. Změna skupenství látek
V. Elektrické jevy a zákony

VI. Zvukové jevy
VII. Meteorologie

Hravá fyzika 9
pracovní sešit

Přednosti pracovního sešitu Hravá fyzika:

• atraktivní grafická úprava podporující přehlednost 
probírané látky

• vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem

• kreativní cvičení připravená zkušenými pedagogy

• možnost využívat během výuky interaktivní sešit 
s bonusovým digitálním obsahem

• pracovní sešit je vhodným doplňkem 
k učebnici Hravá fyzika 8

ISBN: 978-80-7563-278-4

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.  

Učebnice plynule navazuje a doplňuje předchozí díly Hravá fyzika 6, 7 a 8. Učebnice se dělí 
na sedm kapitol a to vedení elektrického proudu, magnetické pole, elektromagnetická indukce, 
elektromagnetické záření, optika, jaderné reakce astronomie. Díky speciálním piktogramům 
se žáci dobře orientují v textu a jsou upozorněni na pokusy, domácí pokusy, mezipředmětové 
vztahy, zajímavosti a na praktické využití. Učební materiál je rovněž obohacen o úkoly.

Text učebnice je doplněn řadou vzorových početních příkladů, každá kapitola je zakončena 
shrnutím a kontrolními otázkami k probranému učivu. 

V závěru učebnice se nachází abecedně seřazený přehledný rejstřík pojmů. Učebnice obsahuje 
velké množství fotografií a obrázků, má atraktivní barevné grafické zpracování a je napsána 
v souladu s RVP. 

Hravá fyzika 9
učebnice

Učebnici Hravá fyzika 9 vhodně doplňuje pracovní sešit 
Hravá fyzika 9,ve kterém si žáci mohou procvičit probrané 
učivo a upevnit znalosti získané díky této učebnici.

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999FYZIKA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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ISBN: 978-80-7563-205-0

9 788075 632050

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnice je rozdělena do dvou tematických celků:

• První a rozsáhlejší se zabývá geologickými vědami, seznamuje žáky s jejich přehledem 
i předměty studia. Podrobně se věnuje mineralogii, petrologii, geomorfologii a paleontologii.  
V mineralogické části učebnice jsou žáci obeznámeni s fyzikálními vlastnostmi nerostů, 
s jejich dělením podle chemického složení i jednotlivými zástupci. V petrologické části se žáci 
dozvědí, jak se třídí horniny podle způsobu vzniku, a poznají typické horniny jednotlivých 
skupin. Geomorfologická část se věnuje problematice formování zemského povrchu 
prostřednictvím vnitřních a vnějších geologických dějů. V poslední části geologického celku, 
věnované paleontologii, se žáci seznámí s geologickými dějinami a s vývojem života na Zemi.

• Druhý tematický celek učebnice se zaměřuje na základy ekologie. Žáci se v něm setkají 
se základními ekologickými pojmy, poznají důsledky vlivu neživých složek prostředí 
na organismy a také se dozvědí něco o vztazích mezi jednotlivými populacemi v rámci 
ekosystémů a jejich působení na organismy. Poslední část ekologického bloku učebnice 
je věnována působení člověka a ochraně životního prostředí.

Učebnice byla vytvořena na základě nejnovějších poznatků z oblasti geologie i ekologie a je 
koncipována tak, aby žáci získali nejen kvalitní znalosti o dané problematice, ale také motivaci 
a zájem o probírané učivo. I z tohoto důvodu jsou jednotlivé kapitoly obohaceny o motivační 
úlohy, rozšiřující informace a zajímavosti, výklady nových pojmů, velké množství obrázků, 
názorných schémat a podnětů pro pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet ve škole či doma. 
V učebnici jsou rovněž na konci jednotlivých kapitol zařazeny otázky sloužící k opakování. 

V polovině a na konci učebnice mají žáci k dispozici dva soubory
 opakovacích otázek, jež se věnují probraným tématům. 
Na závěr je zařazeno několik námětů na laboratorní práce 
a výkladový slovníček s přehledem použitých pojmů.

Na učebnici svou tematikou navazuje podobně 
graficky i logicky strukturovaný pracovní sešit 
Hravý přírodopis 9, který je vhodný k dalšímu 
procvičení a upevnění získaných vědomostí.

Hravý přírodopis 9
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9PŘÍRODOPIS
HRAVÝ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravý zeměpis 9
Lidé a hospodářství

Do rukou se vám dostává poslední díl z řady učebnic zeměpisu s podtitulem 
Lidé a hospodářství. 

Tato učebnice, díky níž se můžete detailněji seznámit s politickým zeměpisem – 
od kolonizace světa až po mezinárodní organizace – se kromě jiného zaměřuje 
na obyvatelstvo Země, jeho kulturu, sídla aj. V kapitole Světové hospodářství 
se seznámíte s jeho sektory, jednotlivé podkapitoly se zaměřují na zemědělství, 
průmysl, dopravu, služby a na jejich vzájemné propojení. Nechybí ani učivo 
zabývající se problematikou životního prostředí a jeho globálních změn.

Jako bonus učebnice obsahuje kreativní projektové strany podporující samostatnou 
i týmovou práci.

Speciální piktogramy, obrázky, schémata, fotografie a jiné grafické detaily pomáhají 
k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně orientuje na rozvíjení konstruktivního 
a kritického myšlení vhodně kladenými otázkami.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 9, 
který je určen k upevnění získaných znalostí. 
Snad vás potěší jeho barevné zpracování, 
logické uspořádání a velké množství obrázků 
pro lepší pochopení učiva.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 9, 

ISBN: 978-80-7563-287-6

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.
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ZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

LIDÉ A HOSPODÁŘSTVÍ

ISBN:  978-80-7563-242-5

Hravý dějepis 9Hravý dějepis 9

Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 8. ročníku a základní pojmy, s nimiž se při výuce 
dějepisu pracuje.

Učebnice zachycuje dějiny od konce první světové války. Nejprve je popsáno meziválečné 
období, poté následuje samostatná kapitola věnovaná druhé světové válce. Další oddíl se týká 
poválečných dějin do 60. let 20. století a po něm následující část popisuje události spojené 
s obdobím od 60. let do pádu komunismu. Poslední část učiva se věnuje dějinám po roce 1989.

V úvodu každého oddílu je vždy stručně charakterizováno dané období, samostatné 
kapitoly jsou věnovány vývoji kultury, vědy a techniky.

Součástí učebnice jsou přehledné časové osy, díky nimž se žáci lépe zorientují v probírané látce. 
Texty jsou doplněny obrázky s podrobnými popisky, ukázkami z dobové literatury a názornými
mapami. Průběžně jsou zařazovány rozšiřující otázky a otázky týkající se mezipředmětových 
vztahů, jejichž prostřednictvím si žáci mohou uvědomit přesahy a vazby v rámci probíraných 
témat. V závěru jednotlivých kapitol nechybí shrnutí ani opakovací otázky, které slouží nejen 
k upevnění získaných znalostí, ale jsou zaměřeny i na vyšší úrovně vzdělávacích cílů.

Na konci každého z pěti velkých celků je zařazeno 
souhrnné opakování s cílem upevnit získané znalosti 
a poskytnout žákům zpětnou vazbu.

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík
důležitých pojmů použitých v učebnici a výběrový 
rejstřík významných osobností.

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
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DĚJEPIS9DĚJEPIS9DĚJEPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY

6Početník6Početník6Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ6Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ6Početník
hravýhravýhravýhravýhravý

Početník
Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

Hravý početník 6 – procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 6. ročníku ZŠ.

•	 Strany jsou přehledně rozděleny, zpravidla do 3 sloupců
s gradujícím stupněm náročnosti.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-174-9

9 788075 631749

6666Početník6Početník6Početník666Početník666hravý6hravýhravý6hravýhravý6hravý6Početník6Početník6Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ6Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
6

V souladu s RVP ZV

Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. díl

8Početník8Početník8Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

Početník
hravýhravýhravýhravýhravý

Početník
Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl8Početník8Početník888hravý8hravýhravý8hravýhravý8hravý8Početník8Početník8Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ8Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
8

V souladu s RVP ZV

2. díl82. díl
Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. díl

Hravý početník 8 – procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 8. ročníku ZŠ.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-178-7

9 788075 631787

9Početník
Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

Početník
hravýhravýhravý

Početník
Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl9Početník9Početník99999hravý9hravýhravý9hravýhravý9hravýhravý9hravýhravý9hravý9Početník9Početník9Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ9Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

2. díl92. díl
Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. díl

Hravý početník 9 – procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 9. ročníku ZŠ.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-180-0

9 788075 631800
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6Hravá literatura 6 učebnice
• Obsahuje srozumitelný a  přehledný výklad zahrnující téma literatury jako takové, 
 lidovou slovesnost, literární druhy, epické, lyrické a  dramatické žánry, jazykové pro-
 středky používané v umělecké literatuře a komiks, dále pak také informace o jednot-
 livých autorech typických pro dané literární žánry.

• Spolu s  první částí učebnice pro sedmý ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletých 
 gymnázií je zaměřena na žánrové členění literatury. Dále se učebnice věnují chrono-
 logickému vývoji literatury.

• Zahrnuje piktogramy a barevnými panely vyznačené „Úlohy“, které mají podnítit dis-
 kuzi, „Zajímavosti“ ozvláštňující výklad a „Vysvětlivky“, v nichž jsou vyloženy významy 
 některých pojmů z textu.

• Vhodně se doplňuje s  pracovním sešitem, který ji doprovází úryvky z  literárních děl 
 a rozmanitými úlohami na práci s textem.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

Učebnice je vytvořena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem  
pro základní vzdělávání.
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz
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• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult
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Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult
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• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult
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• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult
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• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult
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• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
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• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
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pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky pracovní sešit

8. ročník

početníky

pracovní sešit
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početníky
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-263-0

77Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

Hravý početník 7 – procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 7. ročníku ZŠ.

•	 Strany jsou přehledně rozděleny, zpravidla do 3 sloupců
s gradujícím stupněm náročnosti.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-177-0

9 788075 631770

7Početník7Početník7Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ7Početník
hravýhravýhravýhravýhravýhravý

Početník
Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl7777Početník7Početník77hravý7hravýhravý7hravý7Početník7Početník7Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ7Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. díl

Hravý početník 7 – procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 7. ročníku ZŠ.

•	 Strany jsou přehledně rozděleny, zpravidla do 3 sloupců
s gradujícím stupněm náročnosti.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-176-3

9 788075 631763

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

Učebnice 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
V souladu s RVP

Učebnice 
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HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
MATIKA6MATIKA

Učebnice 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie
V souladu s RVP

Učebnice 
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HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
MATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky

Učebnice 
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie
V souladu s RVP

Učebnice 
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HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3
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Učebnice 
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
V souladu s RVP

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3
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Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-263-0

ZEMĚPISZEMĚPISZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝHRAVÝHRAVÝHRAVÝHRAVÝ

ZEMĚPIS
Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaUčebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaUčebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

EVROPA

ISBN: 978-80-7563-152-7

9 788075 631527

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Držíte v rukou učebnici Hravý zeměpis 8 s podtitulem Česká republika.
Členění této učebnice odpovídá uspořádání, na které jste si už zvykli během práce 
s předcházejícími díly. Dozvíte se zde informace týkající se polohy a přírodních 
podmínek České republiky, dále obyvatelstva, jeho vývoje, složení i osídlení 
a nechybí zde ani charakteristika našeho hospodářství. 

Detailněji budete moci poznat Českou republiku z hlediska jednotlivých správních 
celků – krajů, jejichž přehled začíná hlavním městem Prahou a postupně probírá 
všech dalších 13 krajů.  Dílčí kapitoly o správních celcích České republiky jsou 
uvozeny stručnou charakteristikou a doplněny přehlednou mapou. Užitečný je také 
přehled českých památek zapsaných na seznam hmotného kulturního dědictví 
UNESCO, který je zařazen v závěru.

Speciální piktogramy, obrázky, schémata, fotografie a jiné grafické detaily 
napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně orientuje na rozvíjení 
konstruktivního a kritického myšlení vhodně kladenými otázkami.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 8 
určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho 
barevné zpracování, logické uspořádání a velké 
množství obrázků pro lepší pochopení učiva.

Hravý zeměpis 8
Česká republika 8ZEMĚPIS

HRAVÝ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

ČESKÁ REPUBLIKA
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CESKÝ
JAZYK 7

pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

aktivizační a opakovací úlohy

zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online

CESKÝ
JAZYK 8

pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

aktivizační a opakovací úlohy

zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online

CESKÝ
JAZYK 9

pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

aktivizační a opakovací úlohy

zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online
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Občanka 6
Chytrý 
občan

Občanka 7
Chytrý 
občan

Občanka 7
Chytrý 
občan
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Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 pro ZŠ a  víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: pozdravy, rodina, zvířata a národ-
nosti. Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-328-6

11GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník
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9. ročník

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník
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• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník
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Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník
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GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník
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GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník
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GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník
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Procvičovací sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník
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Procvičovací sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník
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Procvičovací sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník
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Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: pozdravy, rodina, zvířata a národ-
nosti. Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-328-6
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Procvičovací sešit
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V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení (DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9
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Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení (DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6
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RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3
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Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením
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Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám
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Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník
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pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník
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Procvičovací sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník
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Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5
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7Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5
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6Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 6. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám
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II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a  víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: škola, denní režim a orientace 
ve městě. Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvo-
řivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6

44GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: pozdravy, rodina, zvířata a národ-
nosti. Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-328-6

11GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení (DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení (DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6

44GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

1PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

Ж
PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV
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Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a  víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6

44GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: pozdravy, rodina, zvířata a národ-
nosti. Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-328-6

11GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení (DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení (DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6

44GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Uvnitř klíč s řešením
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Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

1PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením
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Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením
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Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

Ж
PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV
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Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením
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Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV
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7GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV
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6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL
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6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením
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pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV
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Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ
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8. ročník
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V souladu s RVP ZV
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8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV
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Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV
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9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ
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Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 6. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením
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V souladu s RVP ZV
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Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a  víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: nakupování, jídlo, oblečení a lid-
ské tělo. Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvo-
řivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6

44GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením
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NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6

44GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: pozdravy, rodina, zvířata a národ-
nosti. Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-328-6

11GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení (DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník
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Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení (DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník
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Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník
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Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

1PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

Ж
PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ Д
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Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

II. DÍL
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INFOGRAFIKA

Děkujeme za Váš zájem a přejeme mnoho úspěchů.

Elektronické řešení 
produktu ke stažení 
po přihlášení do Va-
šeho účtu na našem 
webu.  

U každého produktu naleznete piktogramy, které vysvětlují, jaké bonusy dostanete při jejich zakoupení.

K nákupu každých 10 
kusů publikací jednoho 
titulu dostanete navíc 
jeden výtisk zdarma.

Tato publikace má 
interaktivní verzi. 

Při nákupu 15 kusů publikací jednoho 
titulu získáváte roční licenci interaktivní 
verze, v případě že tato publikace má in-
teraktivní verzi.

K nákupu každých 15 
kusů publikací jednoho 
titulu dostanete navíc 
jeden výtisk zdarma. 

Vydavatelství Taktik

Škola má možnost si každý titul před zakoupením bezplatně vyzkoušet. Ukázkové materiály si 
můžete zdarma objednat v našem e-shopu, stačí jen zaškrtnout příslušné pole v objednávce. 11
Při každé objednávce pracovních sešitů získáváte k titulům řešení v digitál-
ní podobě. Řešení naleznete na svém účtu na našich stránkách v bonusových ma-
teriálech. Vše potřebné pro přihlášení k účtu zasíláme na e-mail při objednávce.  
Pozn.: Tento bonus poskytujeme u titulů, ke kterým máme zpracovaná řešení.22
Pokud si objednáte 15 kusů publikací jednoho titulu, dostanete navíc jeden výtisk
daného titulu pro učitele zdarma. Zároveň dosáhnete na sníženou cenu za jeden kus.
Zvýhodněnou cenu získáte také při nákupu balíčků.33
Stejný počet zakoupených publikací jednoho titulu (15 ks) vám umožní získat roční licenci 
interaktivní verze zdarma. Tento bonus poskytujeme u titulů, u kterých máme interaktivní 
verzi. 44
Při nákupu prostřednictvím našeho e-shopu nabízíme ty nejvýhodnější ceny, doplněné
o všechny bonusy a výhody, proto je vždy nejlepší objednat přímo u nás v e-shopu. Stejné
výhody a ceny Vám také nabídnou obchodní zástupci Vydavatelství Taktik. Doprava zboží 
pro školy je u nás zdarma.55

VĚDĚLI JSTE, ŽE...?

15+1

10+1�

15+



taktik@etaktik.cz

+420 226 256 081

www.etaktik.cz


