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VÁŽENÍ UČITELÉ,
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

+420 226 256 081

taktik@etaktik.cz
www.etaktik.cz

Obchodní zástupce:
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Novinka

DIDAKTICKÉ POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY
SADA 34 KARET PRO VÝUKU PÍSMEN

ZÁLOŽKA ABECEDA

Tradiční pomocník učitelů pro výuku písmen
s možností vyvěšení ve třídě.

Praktická a edukační záložka do učebnice,
se kterou budou mít děti abecedu vždy po
ruce. Pro každého žáka.

ARCH MŮJ STROM DOVEDNOSTÍ

SLOŽKA PRO 1. ROČNÍK

Velký rozkládací arch, který umožní i
prvňáčkům stanovit si cíle ve výuce a
vyhodnocovat své dovednosti v českém jazyce,
matematice, prvouce i chování.

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

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.
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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
jednoduchou slovní
úlohu.

Znám jména
všech
svých spoluž
áků?

Umím slušně
pozdravit, požáda
o něco, poděko t
vat,
omluvit se.

VZTAHY
A EMOCE

Naslouchám
druhým
bez vyrušo
vání
a vykřikování.

Dokážu vyjmen
ovat
znaky všech
ročních
období.

Na začátku
hodiny
mám uklizen
ý stůl a
připravené
pomůcky.

Umím vyjmen
ovat
měsíce v roce
a dny
v týdnu.

Chovám se
podle
dohodnutých
pravidel.

Na hodinách
umím určit
celou hodinu
a vyjmenovat
části dne.

Jsem při vyučov
aktivní, hlásím ání
se,
plním pokyny
.

PRVOUKA

Znám adresu
bydliště a telefonsvého
ní
jednoho z rodičů.číslo

Plním vždy
pečlivě
a včas domác
í úkoly.

Dokážu pojmen
domácí a hospod ovat
ářská
zvířata.

Umím slovně
vyřešit
drobné neshod
y se
spolužáky.

Dokážu pojmen
ovat
části rostlin
a poznat
listnaté i jehličn
até
stromy.

Zvládnu
přečíst
všechny
tvary
probraných
písmen.

Plynule
slabikuju.

Plynule čtu.

Čtu s
porozuměním.
Rozumím
přečtenému.

Zvládnu
napsat
všechny
tvary
probraných
písmen.

Umím
správně
sedět při
psaní
a správně
držím tužku,
pero.

ČEŠTINA
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BALÍČEK PRO 1. ROČNÍK
– NOVÁ EDICE S DOPLŇKY

Vykročte do prvního ročníku s vydavatelstvím Taktik

A

Člověk a jeho svět
Pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ

A
ABECED

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

8 Kč Dohromady

Umím
počítat do
deseti, vím,
které číslo
je větší,
a které
menší.

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.

Písmeno M
51.
Písmena M, T
52.
Písmena M, T, S, L, P
53.
Písmena M, T, S, L, P, J
54.
Písmena M, T, S, L, P, J
55.
První slabiky
56.
Písmena M, T, S, L, P, J opakování
57.
Písmeno N
58.
Písmeno N pokračování
59.
Slova s písmenem N
60.
Písmeno V
61.
Písmeno V pokračování
62.
Analýza, syntéza, spojení s obrázky (M, T, L, S, P, J, N, V)
63.
Písmeno D
64.
Písmeno D pokračování
65.
Počet slabik. Čtení slabik (M, T, L, S, P, J, N, V, D)
66.
Písmeno Z
67.
Písmeno Z pokračování
68.
Čtení slov s předložkou
69.
Písmeno K
70.
Písmeno K pokračování
71.
Čtení otevřených slabik
72.
Písmeno R
73.
Písmeno R pokračování
74.
Spojování slov spojkami, čtení s předložkou
75.
Písmeno Š
76.
Písmeno Š pokračování
77.
Tvoření vět
78.
Hlásky AU, OU
79.
Hlásky AU, OU pokračování
80.
Dvouslabičná slova s otevřenou slabikou
81.
Písmeno C
82.
Písmeno C pokračování
83.
Vyhledávání první slabiky
84.
Písmeno H
85.
Písmeno H pokračování
86.
Čtení tříslabičných slov
87.
Písmeno B
88.
Písmeno B pokračování
89.
Velká písmena na začátku vět
90.
Písmeno Č
91.
Písmeno Č pokračování
92.
Doplňování náslovné slabiky
93.
Písmeno Ž
94.
Písmeno Ž pokračování
95.
Čtení jednoslabičných slov se zavřenou slabikou; tvoření vět 96.
Písmeno Ř
97.
Písmeno Ř pokračování
98.
Nácvik čtení dvouslabičných slov se zavřenou slabikou
99.
Písmeno CH
100.

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
ISBN: 978-80-7563-000-1
Práce s textem
Práce s textem
Práce s textem
Práce s textem
9 788075
630001

Poznám
všechny
číslice,
umím je
zapsat
a přiřadit
k nim počet.

Zvládám
sčítání
a odčítání
do 10.

Poznám
čtverec,
obdélník,
kruh a
trojúhelník.

Zvládám
sčítání
a odčítání
do 20.

pro první
ročník

Vyřeším
jednoduchou slovní
úlohu.

Znám jména všech
svých spolužáků?

VZTAHY
A EMOCE

Dokážu vyjmenovat
znaky všech ročních
období.

Naslouchám druhým
bez vyrušování
a vykřikování.

Umím vyjmenovat
měsíce v roce a dny
v týdnu.

Na začátku hodiny
mám uklizený stůl a
připravené pomůcky.

Na hodinách umím určit
celou hodinu
a vyjmenovat části dne.

Chovám se podle
dohodnutých
pravidel.

Znám adresu svého
bydliště a telefonní číslo
jednoho z rodičů.

Jsem při vyučování
aktivní, hlásím se,
plním pokyny.

Dokážu pojmenovat
domácí a hospodářská
zvířata.

Plním vždy pečlivě
a včas domácí úkoly.

Dokážu pojmenovat
části rostlin a poznat
listnaté i jehličnaté
stromy.

Umím slovně vyřešit
drobné neshody se
spolužáky.

Zvládnu
přečíst
všechny
tvary
probraných
písmen.

Plynule
slabikuju.

Plynule čtu.

Čtu s
Zvládnu
porozuměnapsat
ním.
všechny
Rozumím
tvary
přečtenému. probraných
písmen.

Umím
správně
sedět při
psaní
a správně
držím tužku,
pero.

ČEŠTINA

Cena v balíčku

876 Kč

876 Kč

680 Kč

+ Navíc při nákupu balíčku
pro svou třídu získáte zdarma:
Obsah kompletního balení:

učebnic

MATEMATIKA

Umím slušně
pozdravit, požádat
o něco, poděkovat,
omluvit se.

Složka TAKTIK
ISBN: 978-80pro první třídu
-7563-351-4
Copyright:
1. vydán
©Vyda
í, 2021
Vyrobil a
vydal: Taktik vatelství Taktik Intern
Internationa
ational, s.r.o.,
l, s.r.o.,
Praha 2021
www.etaktik. Argentinská 38,
170 00 Praha
cz
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Záložka Abeceda

HRAVĚ Z 1. třídu
VLÁDNU
Balík
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ABECED

V souladu
s RVP

Počítáním
zkrátit chví
i písničko
u či melo li,
dií.

Naučím
se poznat
odkud na
kvítí,
nás slun
ce svítí.
S kamarád
y snít svůj
to zas bude
sen,
prima den.
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ABECED

PRVOUKA

Vyrazím
dnes
za poznáním ve škole
do boje.
Vždyt už
je mi
nemá smy tolik let,
sl otálet.
Naučím
se všechny
hlás
rychle číst
i mezi řádk ky
y.
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A

Získáte za zvýhodněnou cenu celou naši nabídku pro 1. ročník, dále všechny digitální licence a možnost 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.

HRAVÉ

PRACOVNÍ
LISTY
od Vydavatelství Taktik

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

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

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

5 x 39 Kč / sada

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

HRAVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA

skladem
pracovní učebnice

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
1 1 2čar,2
psaní houslových klíčů a taktových
poznávání hudebních1 nástrojů apod.
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 graﬁcké zpracování vyznačující se kombinací kvalitních ilustrací a fotograﬁí

• 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

15+

skladem

HRAVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 1
Pracovní učebnice Hravá hudební výchova 2

15+1

1. ročník

2. ročník

METODICKÁPŘÍRUČKA

HRAVÁ

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP

Pro vyučující hudební výchovy
1. ročníku ZŠ

pracovní učebnice

METODICKÁPŘÍRUČKA

HRAVÁ

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ
V souladu s RVP

metodická příručka

Pro vyučující hudební výchovy
2. ročníku ZŠ

pracovní učebnice

HRAVÁ

metodická příručka

učebnice

3. ROČNÍK:
pracovní sešit

metodická příručka

2. ROČNÍK:
pracovní učebnice

metodická příručka

1. ROČNÍK:
pracovní učebnice

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.

2

pracovní učebnice
HRAVÁ

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

15+1

15+

metodická příručka

HRAVÁ

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

CD k pracovní učebnici pro 1. ročník ZŠ
V souladu s RVP

CD k pracovní učebnici pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP

CD

CD

3 3 3

3. ročník

od 69 Kč

HRAVÁ

HRAVÁ

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

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

METODICKÁPŘÍRUČKA

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pro vyučující hudební výchovy
3. ročníku ZŠ

ISBN 978-80-7563-250-0

HRAVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 2
HRAVÁ

3

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

CD k učebnici a pracovnímu sešitu pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

od 69 Kč

CD

učebnice

56 barevných stran A4

od 08/2021
pracovní sešit

pracovní sešit

metodická příručka

www.etaktik.cz

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.

64 barevných stran A4

od 08/2021
učebnice

15+1

15+1

HRAVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 3

od 69 Kč
formát A4

5

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.

od 89 Kč
formát A4

www.etaktik.cz

metodická příručka

HRAVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 1
– METODICKÁ PŘÍRUČKA

skladem

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

149 Kč
100 barevných stran A4

• 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

v souladu s RVP ZV
• Struktura hodiny pro 2. ročník
• Rozpis jednotlivých kapitol z pracovní učebnice 1 1
2
s ohledem na vyučovací hodiny
1
2
• Informace o možnostech mezipředmětových vztahů
• Vysvětlení k úlohám z pracovní učebnice a náměty k3
řadě
3
3
3
dalších činností v hodině
• Obsahuje řešení úloh

• 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

1. ročník

2. ročník

METODICKÁ PŘÍRUČKA

HRAVÁ

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

HRAVÁ

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ
V souladu s RVP

Pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP

Pro vyučující hudební výchovy
1. ročníku ZŠ

pracovní učebnice

metodická příručka

pracovní učebnice

HRAVÁ

METODICKÁ PŘÍRUČKA

METODICK Á PŘÍRUČK A HR AVÁ HUDEBNÍ V ÝCHOVA 2

HRAVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 2
– METODICKÁ PŘÍRUČKA

2

metodická příručka
Metodická příručka Hravá hudební výchova 2

ÍRUČKA
METODICKÁ PŘ

HUDEBNÍ skladem
VÝCHOVA

Pro vyučující hudební výchovy
2. ročníku ZŠ

2

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pro vyučující hudební výchovy
2. ročníku ZŠ

metodická příručka

HRAVÁ

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

CD k pracovní učebnici pro 1. ročník ZŠ

CD k pracovní učebnici pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP

V souladu s RVP

CD

CD

3. ročník

HRAVÁ

HRAVÁ

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

METODICKÁ PŘÍRUČKA

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pro vyučující hudební výchovy
3. ročníku ZŠ

149 Kč

ISBN 978-80-7563-254-8

Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

HRAVÁ

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

CD k učebnici a pracovnímu sešitu pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

CD

učebnice

3

metodická příručka
ÍRUČK A
METODICKÁ PŘ

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pro vyučující hudební výchovy
3. ročníku ZŠ

od 08/2021

pracovní sešit

metodická příručka

www.etaktik.cz

112 barevných stran A4

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

149 Kč
72 barevných stran A4

skladem

od 09/2021

skladem

199 Kč

199 Kč

199 Kč

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

taktik@etaktik.cz
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HRAVÁ PRVOUKA

881309

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

1

metodická příručka

ISBN 978-80-87881-30-9

9 788087

1

pracovní sešit

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

učebnice

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

metodická příručka

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

pracovní sešit

HRAVÁ

PRVOUKA

2. ROČNÍK
učebnice

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

1. ROČNÍK
pracovní učebnice

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.

pracovní učebnice

�

HRAVÁ

PRVOUKA

eností s výukou

15+1

témat.
.
reativitu žáků.

ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

vých vztahů.
xeso, domino)

15+

HRAVÁ PRVOUKA 1

v souladu s RVP ZV
•
•
•
•
•

Domov
Škola
Podzim
Rodina
Zima

•
•
•
•
•

Lidské tělo
Lidé a společnost
Jaro
Rok
Léto

11
10

12

1
2

9

3

8
7

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

6

5

4

Priloha_Muj_d

en.indd 84

od 92 Kč

nice je připravena
ladu s Rámcovým
lávacím programem
dního vzdělávání.

6.2.2015 14:24:04

84 barevných stran A4

15+1

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

149 Kč

•
•
•
•

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

112 barevných stran A5

7

www.etaktik.cz

učebnice

pracovní sešit

HRAVÁ PRVOUKA 2

15+1

15+1

v souladu s RVP ZV
•
•
•
•
•
•
•

15+

od 95 Kč

Škola
Domov
Podzim
Rodina
Zima
Lidské tělo
Lidé a společnost

• Jaro
• Rok
• Léto

od 82 Kč

72 barevných stran A4

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

1

14

4
3

8
1
9
10
.
idla
?
prav
11
odíš třídní
6
y
y ch 17
škol olužák
do
sp
se
udy
y. K řte si
16
18
škol ytvo
22
20
21
do ? V
uješ atně
prav co šp nčí?
1 ajsou
Popiš podle obrázku, jak vypadá
3
les na podzim.
n vy ě a
k ko
ý de rávn ní ro
ého se rozeznávat lesní zvířata, ptáky, rostliny a houby.
pnu b Nauč
a sr žd í
každ zku sp škol
ci nci kahodnot
se
y
rven a ko 1lkbuk
jak
5 veverka 9 laň
obrá k? Kdy
13
strakapoud
j,
17
ostružiník
če
20
klouzek
N
na
ite
V ů.
ro
rávě děti
na. ěsíc lé a uč
yp
10 prase
olní
jí
2 dub
6 liška
14 brhlík
červ 10 m ite
1 V o děla ná šk
18 bedla
21 liška
divoké
do trvá s uč
čí
2 C dy za
září tedy , kde ná
3 smrk
7 zajíc
11 jezevec
15 kapradí
3 K
e od rok ní
19 hřib
22 brusnice
ím olní ědče
…
4 modřín 8 jelen
hnědý
12 sojka
borůvka
16 vřes
, že chod Šk sv
Víš školy dniny. eme vy
8
Do í práz dostan
i.
tn
tí
le lole prác
po naši
za

15+1

PRACOVNÍ SEŠIT
SI

o VICE
PECK

IC
ma LV

PŘÍRODA NA PODZIM

2

POM

o tatín
domov
i tatín
ůj dom
oce
ka
kovi
uhy ov dzim?
podle . Mamin rozdělenu ov pečova
eré dr
. Každ
t a ud
ka se
svých
1 Kt vají na po
ržov
ý
stará
sil.
dozrá
hlavně přispívá sv at ho v čis
oce
lidé ov
zimu?
totě.
ým
o dom
2 Jak vávají přes
ácnost. dílem. Ne Ota
,
om
jtě
ucho
Děti
lší str vají
pomáh žší
lušti da
zrá
ají
3 Vy ož plody do ověda:
áp
jeh
(N
im.
na podzse jmenuje
k.)
Stejně stroj a ptá
en
jed
i

r ÉVa
NNá
keř: VI Bo Bu LE
plod:

Šá K
: o ŘE
strom o ŘECH
plod:

INA

jeh
ÁHÁ
a bylo
t Ka pr o blízcí
příjem
ME
m
ác
: ŠV Es
strom ŠV Est Ka m e jsou vž ají péči o ně, mus
íme o
amin
dy pr
jejich
plod:
ce
sv

ŠEŇ
: Hru
strom Hru ŠK a
plod:

oŇ
: Ja BL
strom Ja BLKo
plod:

Vlaštovky se houfují a odlétají. Nastal podzim. Podzimní měsíce jsou
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15+

Přílohy k pracovnímu sešitu:
• desková hra
• rodokmenový strom

• kalendář
• obrázky ke kalendáři

HRAVÁ PRVOUKA 2
METODICKÁ PŘÍRUČKA

pro učitele k pracovní učebnici pro 2. ročník

149 Kč

•
•
•
•

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

112 barevných stran A5

taktik@etaktik.cz
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učebnice

pracovní sešit

HRAVÁ PRVOUKA 3

15+1

15+1

v souladu s RVP ZV
•
•
•
•
•
•
•

15+

od 95Kč

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

•
•
•
•
•
•

Neživá příroda
Život na Zemi
Rostliny
Živočichové
Vesmír
Léto v přírodě

15+

od 82 Kč

80 barevných stran A4

72 barevných stran A4

UČEBNICE

PRACOVNÍ SEŠIT

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

• Každé téma je zakončeno
opakovacím testem
a sebehodnocením žáka.
• Pracovní sešit vhodně
doplňuje učebnici.
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stěji na oslaváháme a těšíme se na dort, ze kterého
schází nejča
rodina se stu dobrot. My jí pom dárky a narozeninový
Naše velká
nu
připraví spou oslavenec – dosta
inka
Mam
STRÝC
mi. Já jsem kousek.
nu
našimi milý
nabíd
hostů
TETA
každému z

4. RODI NA

SESTRA
EVA

JÁ
(OTA)

DĚDEČEK

Ic E
s Estř En

• desková hra pro opakování učiva
• tematický přehled probraného učiva

Jednou za půl
roku bys měl(a)
na preventivní
prohlíd ku k zubním dojít
kaři. Zkontroluje,
u lév pořádk u, a ošetřízda máš všechny zuby
případné zubní
Pokud ti rostou
zuby křivě, předepkazy.
rovnátka.
íše ti

1 Prohlédni
si na obrázku,
kde máš
v těle nejdůležitější
vnitřní orgány.
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20

15+1

HRAVÁ PRVOUKA 3

METODICKÁ PŘÍRUČKA

pro učitele k pracovní učebnici pro 3. ročník

149 Kč

•
•
•
•

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

116 barevných stran A5
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HRAVÁ PŘÍRODOVĚDA
Učebnice a pracovní sešity Hravá přírodověda vycházejí ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět podle
RVP ZV. Publikace svým pojetím směrují žáky k aktivnímu poznávání přírody, člověka a světa, ve kterém žije. Vedou je k nacházení souvislostí mezi rovnováhou přírody a činností člověka. Úlohy jsou
doprovázeny reálnými fotografiemi a plnobarevnými ilustracemi, které výrazně podporují zájem žáků
o procvičování a upevňování probíraného učiva.
učebnice

pracovní sešit

�

HRAVÁ PŘÍRODOVĚDA 4

15+1

v souladu s RVP ZV

od 99 Kč

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

80 barevných stran A4

15+

od 55 Kč
44 barevných stran A4

UČEBNICE

PRACOVNÍ SEŠIT

• Příloha: Dělení živé přírody

• Příloha: stolní hra

učebnice
15+1

15+1

pracovní sešit

HRAVÁ PŘÍRODOVĚDA 5

�

• 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

15+1

v souladu s RVP ZV

od 99 Kč
80 barevných stran A4

UČEBNICE

• Příloha: Co je důležité
vědět pro život

taktik@etaktik.cz

15+

od 57 Kč
56 barevných stran A4

PRACOVNÍ SEŠIT

• Příloha: skládanka
Lidské tělo

10

HRAVÁ VLASTIVĚDA
pracovní sešit

učebnice

pracovní sešit

učebnice

5. ROČNÍK

pracovní sešit

učebnice

pracovní sešit

učebnice

4. ROČNÍK

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.

učebnice

pracovní sešit

HRAVÁ VLASTIVĚDA 4
Naše vlast

15+1

�

v souladu s RVP ZV

od 95 Kč

15+1

• Česká republika
• Mapy a orientace v krajině
• Povrch, vodstvo, počasí a podnebí
• Zemědělství, nerostné bohatství
a průmysl
• Souhrnné opakování

15+

od 55 Kč

64 barevných stran A4

36 barevných stran A4

učebnice

pracovní sešit

15+1

�

HRAVÁ VLASTIVĚDA 4
Nejstarší české dějiny

15+1

v souladu s RVP ZV

od 95 Kč

• Od pravěku po Velkomoravskou říši
• Život za vlády Přemyslovců
a Lucemburků
• Od husitských válek po první Habsburky

15+

od 55 Kč

56 barevných stran A4

32 barevných stran A4

Zvýhodněný balíček vlastivědy pro 4. ročník:

15+1

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
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učebnice
15+1

pracovní sešit

HRAVÁ VLASTIVĚDA 5
Česká republika a Evropa

�

v souladu s RVP ZV

od 95 Kč
76 barevných stran A4

učebnice
15+1

• 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

15+1

15+

od 59 Kč
64 barevných stran A4

pracovní sešit

HRAVÁ VLASTIVĚDA 5
Novodobé české dějiny

�

v souladu s RVP ZV

od 95 Kč
56 barevných stran A4
15+1

• 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

15+1

15+

od 55 Kč
32 barevných stran A4

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

novinka
pracovní učebnice

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

od 06/2021
od

69 Kč

60 barevných stran A4

taktik@etaktik.cz

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.
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HRAVÁ VLASTIVĚDA – METODICKÉ PŘÍRUČKY
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.
3. Slovanské
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15+1
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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
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HRAVÁ MATEMATIKA 1 – PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ
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.

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

!

152 barevných stran B5

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

taktik@etaktik.cz

!
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1. díl učebnice Hravá matematika 3

2. díl učebnice Hravá matematika 3

HRAVÁ

1. ročník

1. ročník

2. ročník

pracovní učebnice
3. ročník

3

2. díl učebnice Hravá matematika 3

HRAVÁ

• 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.

MATE
MATIKA

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

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

1. DÍL

1. ročník

1

MATEMATIK A
1. díl

1

MATEMATIK A
2. díl

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

1. díl

MATE
MATIKA

Pracovní sešit pro 3. ročník
očník ZŠ

1. díl

EAN

4 4

1. díl

EAN

MA
MATE
MATIKA

EAN

2. ročník

2

HRAVÁ

2

HRAVÁ

MATEMATIK
MATEMATIKA
ATIKA
ATI
KAA

MATEMATIK
MATEMATIKA
ATI KA
ATI
KAA
1.
2. díl

Pracovní
učebnice
Pracovní učebnice
pro 2.
1. ročník
ročník ZŠ
ZŠ

Pracovní
učebnice
Pracovní učebnice
pro 2.
1. ročník
ročník ZŠ
ZŠ

pracovní učebnice

MATE
MA
MATIKA
Pracovní sešit pro 3. ročník
očník ZŠ

2. díl

HRAVÁ

pracovní sešity

4 4

1. díl

MA
MATE
MATIKA

MAT
MATE
A
AT
MATIKA

1. díl

2. díl

2. DÍL

Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

učebnice

5 5

MAT
MATE
A
AT
MATIKA

MAT
MATE
A
AT
MATIKA

1. díl

2. díl

2. díl

EAN

pracovní sešity

pracovní sešity

ISBN: 978-80-87881-69-9
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učebnice

učebnice

pracovní učebnice

4. ročník

3

MATE
MATIKA

5 5

MAT
MATE
A
AT
MATIKA

EAN

MA
MATE
MATIKA

2. díl

učebnice

3 3

MATE
MA
MATIKA

2. díl

učebnice

MA
MATE
MATIKA

1. díl

Pracovní učebnice
pro 1. nebo 2. ročník ZŠ

3. ročník

3 3

MATE
MATIKA

EAN

1

MATEMATIK A
3. díl

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

učebnice

pracovní sešity

ISBN: 978–80–7563–045–2

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

5. ročník

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

Ucelená řada
pro 1. stupeň ZŠ:
4.učebnic
ročníka pracovních sešitů Hravá matematika
5. ročník

1. DÍL

1. ročník

2. ročník

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

MATE
MATIKA

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

2. DÍL

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

Hravá matematika 4 učebnice – 2. 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:
1. ročník

2. ročník

Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

učebnice

pracovní učebnice

2. DÍLVÁ
HRA

pracovní učebnice

3. ročník

4. ročník

5. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní učebnice

pracovní učebnice

3. ročník

4. ročník

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:
1. ročník

2. ročník

pracovní učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

MATE
MATIKA

pracovní učebnice

3

3 3

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje písemné sčítání a odčítání v oboru
Ucelená řada učebnic a pracovních
sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
čísel do 1 000, dělení se zbytkem a násobení a dělení mimo obor násobilky.

• 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 1000.
• 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.

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

HRAVÁ

MATE
MATIKA

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-221-0

pracovní sešity

pracovní učebnice
4. ročník

učebnice

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-198-5

pracovní sešity

pracovní sešity

pracovní sešity

pracovní sešity

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-221-0

ISBN: 978-80-87881-69-9
Pracovní sešit je vytvořen
v souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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HRAVÁ

4

•

•

HRAVÁ

4 4

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.

MATE
MATIKA
1. DÍL

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

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
1. ročník

pracovní učebnice

2. ročník

HRAVÁ

Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

MATE
MATIKA

• 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.

2. DÍL

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

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

1. DÍL

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

4. ročník

5. ročník

učebnice

učebnice

pracovní učebnice

pracovní sešity

• 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 pro
3. ročník
ZŠ

1. díl

4. ročník

3 3

2. 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 voboru čísel do 1000.
• 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.

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

MATE
MATIKA
Učebnice pro 3. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

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

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:
1. ročník

pracovní učebnice
3. ročník

788087

881682
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HRAVÁ

1. DÍL

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

1. ročník

3 3

1. díl

učebnice

pracovní sešity

MATE
MATIKA
2. díl

učebnice

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

V souladu s RVP ZV

EAN

•

•
•
•
•

3 3

1. DÍL

•
•
•
•
•
•

1. 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.

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

Učebnice pro 5. ročník
ZŠ
1. ročník
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

3 3

MATE
MATIKA
1. díl

4

učebnice

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

1. díl

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

2. ročník

MATE
MATIKA
2. díl

učebnice

MATE
MATIKA

3 3

MATE
MATIKA

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 5. ročník ZŠ1. ročník

Hravá matematika 3 obsahuje:
I.

Hravá matematika 3 obsahuje:

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

V souladu s RVP ZV

pracovní sešity

pracovní sešity

pracovní sešity

pracovní sešity

EAN

učebnice

26.01.16 22:44

3 3

MATE
MATIKA
I.

V souladu s RVP ZV

26.01.16 23:38

4. ročník

HRAVÁ

1. DÍL

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

1. díl

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA
Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

pracovní sešity

EAN

pracovní sešity

1. díl

pracovní sešity

EAN

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

881699

www.etaktik.cz

Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

V souladu s RVP ZV

1. díl

V souladu s RVP ZV

pracovní sešity

2. díl

V souladu s RVP ZV

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:
1. ročník

2. ročník

pracovní učebnice
3. ročník

HRAVÁ

5. ročník

4

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

MATE
MATIKA
1. DÍL

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

•
•
•
•
•
•

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

788087

HRAVÁ

MATE
MATIKA
2. díl

učebnice

3 3

MATE
MATIKA
Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

5

MATE
MATIKA
2. DÍL

Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

3 3

1. díl

učebnice

pracovní sešity
EAN

881699

pracovní učebnice

3. ročník

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

V souladu s RVP ZV

9

2. ročník

1. ročník

pracovní učebnice

pracovní učebnice
4. ročník

MATE
MATIKA

učebnice

pracovní sešity

ISBN: 978-80-87881-69-9

881682

Učebnice pro 5. ročník ZŠ

pracovní učebnice

4. ročník

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

1. díl

788087

www.etaktik.cz

4. ročník
HRAVÁ

5. ročník

4

MATE

MATE
MATIKA
1. DÍL

2. díl

učebnice

MATE
MATIKA

učebnice

MATE
MATIKA
Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

2. díl

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA
Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

EAN

pracovní sešity

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

pracovní sešity

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-154-1

www.etaktik.cz

2. díl

V souladu s RVP ZV

www.etaktik.cz
HrMat_03_01_obalka_08.indd 8-9

HrMat_03_02_obalka_07.indd 8-9

učebnice

MATE
MATIKA
Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-212-8

učebnice

Hravá matematika 5 obsahuje:

MATE
MATIKA

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

ISBN: 978-80-7563-221-0
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Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-154-1

V souladu s RVP ZV

3 3

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

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

ISBN: 978-80-87881-68-2

MATE
MATIKA

EAN

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-188-6

I.

V souladu s RVP ZV

pracovní učebnice
3. ročník

• 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 pro
3. ročník
ZŠ

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

2. díl

učebnice

MATE
MATIKA

2. díl

2. 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 voboru čísel do 1000.
• 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.

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

Učebnice pro 5. ročník ZŠ

MATE

učebnice

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

MATE
MATIKA

1. díl učebnice Hravá matematika 3

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

2. DÍL

5. ročník

4

MATE
MATIKA

MATE
MATIKA

2. ročník

V souladu s RVP ZV

HRAVÁ

MATE
MATIKA
V souladu s RVP ZV

3. ročník

5

HRAVÁ

MATE
MATIKA

3 3

3 3

MATE
MATIKA

2. díl

pracovní učebnice

pracovní učebnice

5. ročník

4

učebnice

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

5 5

MATE
MATIKA

2. ročník

pracovní učebnice

4. ročník

HRAVÁ

MATE
MATIKA

MATE
MATIKA

www.etaktik.cz

HrMat_03_02_obalka_07.indd 8-9

HRAVÁ

MATE
MATIKA
2. DÍL

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

HrMat_03_01_obalka_08.indd 8-9

5 5

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.

•

EAN

pracovní sešity

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

HRAVÁHravá matematika 5 učebnice – 2. 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:

3. ročník

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

MATE
MATIKA

881699

www.etaktik.cz

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

1. DÍL

5. ročník

4

MATE
MATIKA

pracovní učebnice

pracovní učebnice
4. ročník

MATE
MATIKA

učebnice

pracovní sešity

ISBN: 978-80-87881-69-9

ISBN: 978-80-7563-221-0
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2. ročník

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

ISBN: 978-80-87881-68-2

HRAVÁ

MATE
MATIKA

pracovní učebnice

3. ročník
MATE
MATIKA

1. díl učebnice Hravá matematika 3

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

učebnice

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

2. ročník

pracovní učebnice

3. ročník

učebnice

5. ročník

MATE
MATIKA

učebnice

pracovní sešity

www.etaktik.cz

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

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

učebnice

•

•
•

5. ROČNÍK

3. ROČNÍK

1. ROČNÍK

2. ROČNÍK

• 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

4. ROČNÍK

Hravá matematika 3 – 2. díl obsahuje:

MATE
MATIKA

Hravá matematika 3 obsahuje:
I.

Hravá matematika 3 obsahuje:

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

pracovní sešity

EAN

26.01.16 22:44

3 3

MATE
MATIKA
I.

V souladu s RVP ZV

26.01.16 23:38

učebnice

učebnice

MATE
MATIKA

učebnice

Hravá matematika 5 obsahuje:

V souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

1. díl

2. díl

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

EAN

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

pracovní sešity

MATE
MATIKA
I.

I.

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-188-6

ISBN: 978-80-7563-154-1

www.etaktik.cz

www.etaktik.cz

MATE
MATIKA
Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

pracovní sešity

skladem

pracovní učebnice

pracovní učebnice

�

�

15+1

15+1

199 Kč

15+

156 barevných stran B5

od 59 Kč

METODICKÁ PŘÍRUČKA

56 barevných stran A4

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

pracovní učebnice

�
15+1

15+

od 59 Kč
36 barevných stran A4

15

15+

od 59 Kč
56 barevných stran A4

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
pracovní sešit

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

• Procvičení
základních
početních
dovedností

od 34 Kč
Při nákupu všech tří dílů
Hravé matematiky 1
dostanete v rámci balíčku
Hravý početník 1 ZDARMA.

www.etaktik.cz

�
15+1

HRAVÁ MATEMATIKA 2 – PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ
novinka

pracovní učebnice

novinka

�

pracovní učebnice

�

novinka

15+1

15+1

skladem

199 Kč
15+

skladem

116 barevných stran B5

od 79 Kč

METODICKÁ PŘÍRUČKA

56 barevných stran A4

skladem

od 79 Kč
56 barevných stran A4

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 sešit

15+1

• Procvičení
základních
početních
dovedností

�

od 34 Kč
pracovní sešit

15+1

• Procvičení
základních
početních
dovedností

�

od 34 Kč

taktik@etaktik.cz

Při nákupu obou dílů pracovních
učebnic Hravé matematiky 2
dostanete v rámci balíčku
oba díly Hravého početníku 2
za cenu jednoho.
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15+

HRAVÁ MATEMATIKA 3 – PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ
od 06/2021

3

učebnice

�

tematika 3

HRAVÁ

MATE
MATIKA

luje a procvičuje násobení a dělení v oboru
ání a odčítání dvojmístných čísel a pamětné
1000.
i a číselnou osou.
a garantován a lektorován předními českými
R.
ován. Obsahuje zelené teoretické panely
anely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě

á příloha v podobě plánu deskové hry, která

15+1

s Rámcovým vzdělávacím programem pro

sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

1. DÍL

2. ročník

Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

pracovní učebnice

4. ročník

5. ročník

učebnice

učebnice

covní sešity

od 69 Kč

pracovní sešity

978–80–7563–045–2

od 06/2021

novinka

novinka

Hravá matematika 3 – 1. díl obsahuje:
•
•
•
•
•
•

HRAVÁ

HRAVÁ MATEMATIKA 3
1. DÍL
Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

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
2. ročník

pracovní učebnice

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

pracovní učebnice

3. ročník

4. ročník

5. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

pracovní sešity

ww.etaktik.cz

80 barevných
stran B5

od 06/2021

novinka

�

HRAVÁ

a procvičuje písemné sčítání a odčítání v oboru
ásobení a dělení mimo obor násobilky.
hými tabulkami, hodinami a jednotkami času.
motnosti a objemu.
a garantován a lektorován předními českými

3

od 06/2021

MATE
MATIKA

Obsahuje zelené teoretické panely s názornými
si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové

á příloha v podobě plánu deskové hry, která

15+1

mcovým vzdělávacím programem

itů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

2. DÍL

2. ročník

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

4. ročník

5. ročník

učebnice

učebnice

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

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

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

2. ročník

pracovní učebnice

covní sešity

od 69 Kč

pracovní sešity

8-80-87881-69-9

881699

w.etaktik.cz

72 barevných
stran B5

4. ročník

5. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-198-5

�

3

pracovní sešit
HRAVÁ

MATE
MATIKA

2. DÍL

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

pracovní učebnice

3. ročník

15+1

52 barevných stran A4

novinka

HRAVÁ MATEMATIKA 3
2. DÍL

od 59 Kč

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

44 barevných stran A4

15+1

novinka

od 39 Kč

od 39 Kč

od 06/2021

pracovní sešit
• Procvičení základních početních dovedností
Při nákupu obou dílů
učebnice a obou dílů sešitu Hravé matematiky 3
v rámci balíčku dostanete
oba díly Hravého početníku 3 za cenu jednoho.

17

�

od 59 Kč

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

učebnice

matika 3

087

ISBN: 978-80-7563-142-8

3

MATE
MATIKA

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. ročník

pracovní sešit

METODICKÁ
PŘÍRUČKA

199 Kč
152 barevných stran B5

www.etaktik.cz

�
15+1

e – 1. díl

4

učebnice
HRAVÁ

� MATE

tluje a procvičuje znázorňování, porovnávání,
mné sčítání a odčítání, násobení a dělení
bení a dělení jednomístným číslem v oboru

metrické poznatky a umožňuje na příkladech
ovednost rýsování a elementární prostorovou

diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem

y, garantován a lektorován předními českými

n. Naleznete v něm zelené panely s názorným
eň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.
výuku průřezových témat a rozvíjení

15+1

sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
2. ročník

MATIKA
1. DÍL

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

pracovní učebnice

4. ročník

5. ročník

4

A

učebnice

covní sešity

učebnice

od 69 Kč

pracovní sešity

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

– 2. díl

�

HRAVÁ MATEMATIKA 4
1. DÍL

15+1

v souladu s RVP ZV

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

15+

• Geometrie

80 barevných
stran A5

od 59 Kč
52 barevných stran A4

4

pracovní sešit

učebnice

� MATE

uje práci s přirozenými čísly do deseti
muje se zlomky a zápornými čísly.
etrické poznatky. Rozvíjí dovednost
představivost a znalost výpočtu obvodů,
ovrchů krychle a kvádru.
my, jízdními řády a teploměry.
garantován a lektorován předními českými

Naleznete v něm zelené panely
y „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové

mat a trénink klíčových kompetencí.

15+1

ešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
2. ročník

HRAVÁ

MATIKA

2. DÍL

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

pracovní učebnice

ročník

5. ročník

ebnice

učebnice

vní sešity

pracovní sešit

od 69 Kč

pracovní sešity

ešit je vytvořen v souladu s Rámcovým
m programem pro základní vzdělávání.

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

15+

od 59 Kč

�

�

15+1

15+1

48 barevných stran A4

od 39 Kč

pracovní sešit

pracovní sešit

• Procvičení
základních
početních
dovedností

• Procvičení
základních
početních
dovedností

taktik@etaktik.cz

15+1

v souladu s RVP ZV

72 barevných
stran A5

od 39 Kč

�

HRAVÁ MATEMATIKA 4
2. DÍL

Při nákupu obou dílů
učebnice a obou dílů sešitu
Hravé matematiky 4
v rámci balíčku
dostanete oba díly
Hravého početníku 4
za cenu jednoho.
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5

učebnice

e – 1. díl

HRAVÁ

� MATE

vičuje práci s přirozenými čísly do deseti
m dělitelem. Představuje sčítání a odčítání
čísly.
eometrické poznatky. Rozvíjí dovednost
u představivost a znalost výpočtu obvodů,
vzájemné vzdálenosti útvarů.
vými i sloupkovými diagramy.
, garantován a lektorován předními českými

MATIKA

. Naleznete v něm zelené panely s názorným
eň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.
émat a trénink klíčových kompetencí.

15+1

ámcovým vzdělávacím programem

1. DÍL

ešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. ročník

pracovní učebnice

4. ročník

5. ročník

4

Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

A

MATE
MATIKA
•

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.

1. DÍL

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

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

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

Učebnice pro 5. ročník
ZŠ
1. ročník

2. ročník

1. ročník

5 5

HRAVÁHravá matematika 5 učebnice – 2. 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.

2. ročník

V souladu s RVP ZV
pracovní učebnice

pracovní učebnice
3. ročník
2. 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 voboru čísel do 1000.
• 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.

• 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 pro
3. ročník
ZŠ

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

1. díl

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

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

Ucelená
V souladu s RVP
ZVřada 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

4. ročník

3 3

MATE
MATIKA

1. díl učebnice Hravá matematika 3

MATE
MATIKA
Učebnice pro 3. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

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 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:

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

4. ročník

HRAVÁ

881682

9

www.etaktik.cz

788087

881699

1. DÍL

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

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

2. ročník

pracovní učebnice
3. ročník

3 3

MATE
MATIKA

učebnice

pracovní sešity

pracovní učebnice

5. ročník

4

MATE
MATIKA

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

MATE
MATIKA

učebnice

3 3

MATE
MATIKA
pracovní sešity

ISBN: 978-80-87881-69-9

ISBN: 978-80-7563-221-0
788087

pracovní učebnice

pracovní učebnice
3. ročník

učebnice

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

ISBN: 978-80-87881-68-2

9

2. ročník

1. ročník

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

HRAVÁ

2. DÍL

Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

• 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 pro
3. ročník
ZŠ

1. díl

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

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

4. ročník

MATE
MATIKA

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl
•

•

•
•

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

•
•

2. díl

V souladu s RVP ZV

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:
1. ročník

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

pracovní učebnice

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

3. ročník

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

1. díl

V souladu s RVP ZV

26.01.16 23:38

učebnice

26.01.16 22:44

3 3

učebnice

MATE
MATIKA

MATE
MATIKA
Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

1. díl

2. díl

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

788087

pracovní sešity

ISBN: 978-80-87881-69-9

881682

9
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HrMat_03_02_obalka_07.indd 8-9

881699

26.01.16 23:38

Hravá matematika 3 obsahuje:
I.

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

2. díl

V souladu s RVP ZV

2. DÍL

Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

5. ročník

4

HRAVÁ

Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

MATE
MATIKA
1. DÍL

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

MATE
Učebnice pro 5. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

5. ročník

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

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

26.01.16 22:44

učebnice

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

učebnice

3 3

MATE
MATIKA

Hravá matematika 3 obsahuje:
I.

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

V souladu s RVP ZV

pracovní sešity

788087

www.etaktik.cz

HrMat_03_01_obalka_08.indd 8-9

MATE
MATIKA

1. díl

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

pracovní sešity

9

učebnice

Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

EAN

pracovní učebnice
4. ročník

učebnice

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

ISBN: 978-80-87881-68-2

ISBN: 978-80-7563-221-0

Hravá matematika 3 obsahuje:

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

EAN

2. ročník

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

MATE
MATIKA

pracovní sešity

3 3

2. 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 voboru čísel do 1000.
• 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.

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

MATE

učebnice

MATE
MATIKA

MATE
MATIKA

1. díl učebnice Hravá matematika 3

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

5. ročník

4

učebnice

pracovní sešity
ISBN: 978-80-7563-154-1

www.etaktik.cz
HrMat_03_02_obalka_07.indd 8-9

MATE
MATIKA
I.

V souladu s RVP ZV

pracovní učebnice

3. ročník

5

MATE
MATIKA

pracovní učebnice
4. ročník
MATE
MATIKA

MATE
MATIKA

pracovní sešity

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

www.etaktik.cz

HrMat_03_01_obalka_08.indd 8-9

Hravá matematika 3 obsahuje:
I.

HRAVÁ

MATE
MATIKA

učebnice

MATE
MATIKA

MATE
MATIKA
Hravá matematika 5 obsahuje:

Hravá matematika 5 obsahuje:

I.

I.

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

2. díl

MATE
MATIKA
Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

EAN

pracovní sešity

EAN

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-188-6

pracovní sešity

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-154-1

www.etaktik.cz

učebnice

Hravá matematika 5 obsahuje:

MATE
MATIKA

MATE
MATIKA
Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

I.

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

od 69 Kč

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

2. díl

1. díl

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

covní sešity

HRAVÁ MATEMATIKA 5
1. DÍL
Hravá matematika 5 – 1. díl obsahuje kapitoly:

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

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

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

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

pracovní učebnice

www.etaktik.cz

učebnice

pracovní sešity

78-80-7563-188-6

w.etaktik.cz

68 barevných
stran A5

5

pracovní sešit

1. DÍL

pracovní učebnice

4. ročník

5. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

pracovní sešity

788075

MATE
MATIKA

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

3. ročník

ISBN: 978-80-7563-053-7

9

2. ročník

HRAVÁ

�
15+1

15+

od 59 Kč

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

630537

48 barevných stran A4

5

učebnice

� MATE

e – 2. díl

HRAVÁ

uje práci s velkými přirozenými čísly včetně
stavuje desetinná čísla v návaznosti na

ročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí
ostorovou představivost a znalost výpočtu

MATIKA

garantován a lektorován předními českými

15+1

Naleznete v něm zelené panely s názorným
si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.
mat a trénink klíčových kompetencí.

2. DÍL

mcovým vzdělávacím programem

tů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. ročník

pracovní učebnice

. ročník

5. ročník

4

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.

•

A

•
•
•
•

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

2. ročník

pracovní učebnice

2. 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 voboru čísel do 1000.
• 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.

• 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 pro
3. ročník
ZŠ

1. díl

4. ročník

3 3

MATE
MATIKA

1. díl učebnice Hravá matematika 3

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

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

Ucelená
V souladu s RVP
ZVřada 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

MATE
MATIKA
Učebnice pro 3. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

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 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:
1. ročník

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

pracovní učebnice
3. ročník

Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

5

HRAVÁ

4

Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

MATE
MATIKA
1. DÍL

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

881682
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881699

26.01.16 23:38

učebnice

Hravá matematika 3 obsahuje:

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

V souladu s RVP ZV

EAN

Učebnice pro 5. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

5. ročník

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

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

26.01.16 22:44

3 3

MATE
MATIKA
I.

V souladu s RVP ZV

788087

www.etaktik.cz

HrMat_03_01_obalka_08.indd 8-9

Hravá matematika 3 obsahuje:
I.

učebnice

MATE
MATIKA

učebnice

Hravá matematika 5 obsahuje:

V souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

1. díl

2. díl

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

pracovní sešity

MATE
MATIKA
I.

I.

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

EAN

pracovní sešity

MATE
MATIKA
Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-154-1

www.etaktik.cz

čebnice

učebnice

Hravá matematika 5 obsahuje:

MATE
MATIKA
Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

I.

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

1. díl

V souladu s RVP ZV

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

ovní sešity

Hravá matematika 5 – 2. díl obsahuje kapitoly:
• Přirozená čísla
• Zlomky
• Desetinná čísla
• Procenta a aritmetický průměr

• Převody jednotek
• Rovinné obrazce
• Tělesa

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

2. ročník

pracovní učebnice

MATE

pracovní učebnice
4. ročník

učebnice

pracovní sešity

ISBN: 978-80-87881-69-9

ISBN: 978-80-7563-221-0
788087

2. DÍL

5. ročník

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

ISBN: 978-80-87881-68-2

9

2. ročník

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

HRAVÁ

MATE
MATIKA

pracovní učebnice

3. ročník

HRAVÁ MATEMATIKA 5
2. DÍL

MATE
MATIKA

od 69 Kč

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

pracovní sešity

8-80-7563-154-1

w.etaktik.cz

76 barevných
stran A5

3. ročník

4. ročník

5. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-054-4

�
15+1

od 39 Kč

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

�

15+1

pracovní sešit

pracovní sešit

• Procvičení
základních
početních
dovedností

• Procvičení
základních
početních
dovedností

19

od 39 Kč

HRAVÁ

MATE
MATIKA

2. DÍL

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

pracovní učebnice

5

pracovní sešit

�
15+1

15+

od 59 Kč
48 barevných stran A4

Při nákupu obou dílů
učebnice a obou dílů sešitu
Hravé matematiky 5
v rámci balíčku
dostanete oba díly
Hravého početníku 5
za cenu jednoho.

www.etaktik.cz

ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY MATEMATIKA
15+1
15+

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

od

15+1
15+

15+

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

15+

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

15+

ZDARMA

265 Kč

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

od
15+1

ZDARMA

187 Kč

BALÍČEK HRAVÁ MATEMATIKA 3 – přepracované vydání

od

15+1

177 Kč

BALÍČEK HRAVÁ MATEMATIKA 2 – přepracované vydání

od

15+1

A
+ ZDARM

ZDARMA

265 Kč

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

taktik@etaktik.cz

ZDARMA

265 Kč

20

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.
pracovní sešit
15+1

pracovní sešit

pracovní sešit
15+1

od

59 Kč

40 barevných stran A4

BAREVNÉ PŘÍKLADY 1

15+1

od

59 Kč

od

40 barevných stran A4

BAREVNÉ PŘÍKLADY 2

59 Kč

40 barevných stran A4

BAREVNÉ PŘÍKLADY 3

v souladu s RVP ZV

v souladu s RVP ZV

v souladu s RVP ZV

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

• 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

• 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

pracovní sešit
15+1

BAREVNÉ PŘÍKLADY 4

od

59 Kč

40 barevných stran A4

21

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

www.etaktik.cz

HRAVÝ ČESKÝ JAZYK – NOVÁ EDICE
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.

1. ROČNÍK
novinka

skladem

novinka

skladem

skladem

novinka

15+1

15+1

15+1

15+

15+

15+

od

99 Kč

132 barevných stran A4

skladem

od

65 Kč

56 barevných stran A4

skladem

skladem

od

79 Kč

56 barevných stran A4

skladem

skladem

15+1

15+

od 29 Kč
32 barevných stran A4

taktik@etaktik.cz

od 19 Kč
36 barevných
stran A5

od 19 Kč
36 barevných
stran A5

od 19 Kč
36 barevných
stran A5

od 19 Kč
36 barevných
stran A5

22

novinka

HRAVÝ ČESKÝ JAZYK 2. ROČNÍK – NOVÁ EDICE
učebnice
HRAVÝ

15+1

o 11 hlavních témat.

Učebnice pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP

otivaci a kreativitu žáků.

ní sešity
o 2. ročník:

NKA 1 + PÍSANKA 2 + ČÍTANKA

HRAVÝ ČESKÝ JAZYK 2 – NOVÁ EDICE

ou; výklad a procvičování

pakování a soubor diktátů.

2

ČESKÝ JAZYK

svých zkušeností s výukou

ním probrané látky.

HRAVÝ ČESKÝ JAZYK – NOVÁ EDICE 2. ROČNÍK

v souladu s RVP ZV

skladem

ešity
objednat na:

89 Kč

od

připraven v souladu
acím programem.

formát A4

22

pracovní sešity
HRAVÝ

HRAVÝ

15+1

1. díl

ČESKÝ JAZYK
ČESKÝ JAZYK

ky v prvním pololetí školního roku.

základě svých zkušeností s výukou

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

eno do 7 hlavních témat.

vnou formou.

oruje motivaci a kreativitu žáků.

od 11/2021

od 09/2021

mi testy.

pracovní sešity
azyk pro 2. ročník:

EŠIT II. + PÍSANKA 1 + PÍSANKA 2

ovní sešity
y lze objednat na:
tik.cz

od

55 Kč

od

55 Kč

NÍ V ZIMĚ
7. SPORTOVÁ

ravý český jazyk je připraven
covým vzdělávacím programem.

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

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

Souhlásky (značím
e je křížkem )
Souhlásky dělíme
na:
tvrdé (T)
h, ch, k, r, d, t, n
měk ké (M)
ž, š, č, ř, c, j, ď, ť,
obojetné (O)
ň
b, f, l, m, p, s, v, z
1
Přečti si text a u pod
tržených slov vyhlede
Řekni, jaká je to souh
j souhlásky.
láska (T, M, O).
Jmelí

skách
tvrdých souhlá
Psaní „y/ý“ po

itu.
va napiš do seš
“, „ny/ný“. Slo
„dy/dý“, „ty/tý
, kole ‒ ‒,
ves
Doplň do slov
‒
l,
‒
, mo ‒ ‒
h

1

ka, bed ‒ ‒
, še , buc ‒ ‒
, mka, mo ‒ ‒ , hra ‒, bo ‒ ‒, prste ‒ ‒ ‒ ‒
sla ‒ ‒, du ‒ ‒ ‒ ‒
‒
den
, hra ‒ ‒, ‒ ‒
novi ‒ ‒, tvr ‒ ‒
ovací,

Teta zima město bělí,
utíkáme koupit jmel
í.
Neseme ho velk ý kus,
vystačí nám na sto
pus.
Až si dáme stou a
prvou, mlč a nehn
i ani brvou.
Když je chladné pově
tří, pusami se neše
tří.

věty (oznam
rázkům utvoř
y napiš.
K daným ob
. Některé vět
zovací, přací)
tázací, rozka

formát A4
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HRAVÁ

Hravá PÍSANKA

15+1

Pro 2. ročník ZŠ – 2. díl
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skladem

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

1

HRAVÁ

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

2

od 12/2021

oškliv ý

pomalu

hloupý

krátký

zlobiv ý

starý

malý

vykat

mokrý

potichu

hrubý

správně

od

25 Kč

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

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

formát A5

taktik@etaktik.cz

od

ŽE
JE

T+M

ŠI s „bě,BA
Slova
pě, vě,
ME
mě“

JE

JÍ

VI

MI

RE

PE

NE

O+T
ZÍ

KA

ŘE

JE RU ČE RO

Ve vaně je
HY/HÝ

/KÝtam ženich s
.KYByl

Na krmítko přilétla

Ve stáji máme
2

ISBN 978-80 -7563-327-9

78-80 -7563-326 -2

RY

KŮ

KA PI ŽÍ VI VÁ
DY/DÝ
1
ŠEK CE NO HA
Přečti věty, místo obrázku řekni slovo
RY/RÝ
KO
se skupinou
„bě, pě, vě, mě“. Věty přepiš do sešitu.

.

50

.

41

.

Na nebi svítí

Housenky

.

okusují zeleninu.

Přečti věty. V každé větě oprav chybu.

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

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

, pracovní sešity
ební pomůcky
nat na:
ktik.cz

ráno, dýka

ŽÁ
VÁ
Slova se skupinami „bě, pě, vě, mě“
SÍ
TY ŠA
M+M
M+O
Ve slabikách „bě, pě, vě, mě“ se píše
O+O
M+T
„ě“.
Vyslov ujeme
bice[bje, pje, 3vje, mňe].
sla
je
pak
ždé
Tvo
ka
ř slova ze slabik ve
Ke
5
vánoční girlandě. Urč
souh
Bětka, bělouš,
va.
lásekpěstova
i druhy
ve slabikác
pěkný,
h.
vymysli tři slo koloběh
t, zpěv
věnec, stavět, svět
město, umění, rozumět

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

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

lanov
ky

lidé

y

čník ZŠ – 1. díl

ž ek

KA

NO

sve
9. ZVYK
try rýmaY A OBYČE
ŠE
JE NA JAŘE
ce
avi
r uk
ČÍ
ledy sítě

vům
K daným slo
4
antonyma.
napiš do sešitu

PÍSANKA

sn í

T+T

RÁ

DÝ

y

hy

pády

žk

ky

vlek y drá
el
yt
hůlky p

ě
e b

p on
ožk
y

vl
oč

by s

y tyče
t op

jen slova
i: Jsou na ní

potíže divác
i

lyž

pohy

k cíl
ávnou cestu

sá ň k

spr
Najdi lyžaři
bikami.
s tvrdými sla
3
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HRAVÁ ČEŠTINA

písanka 4

písanka 3

písanka 2

písanka 1

čítanka

abeceda

slabikář

1. ROČNÍK:

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.

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

15+1

15+

od

99 Kč

128 barevných stran A4

�

HRAVÁ ABECEDA

v souladu s RVP ZV

15+1

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

15+

od

65 Kč

48 barevných stran A4
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�
15+1

od 29 Kč
28 barevných stran A4

od 19 Kč
36 barevných
stran A5
15+

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.

pracovní učebnice

�

od 19 Kč
40 barevných
stran A5
15+

15+1

15+1

od 19 Kč
40 barevných
stran A5
15+

15+1

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.

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

15+1

15+

od 79 Kč
52 barevných stran A4

990 Kč nebo ZDARMA

taktik@etaktik.cz

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).
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�

čítanka

pracovní sešit

učebnice

3. ROČNÍK:

písanka

písanka

pracovní sešit

učebnice

2. ROČNÍK:

čítanka

pracovní sešit

učebnice

�

HRAVÁ ČEŠTINA 2

v souladu s RVP ZV

15+1

15+

od 89 Kč
120 barevných
stran B5

15+1

• 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

15+

od 95 Kč
96 barevných stran A4

HRAVÉ PÍSANKY pro 2. ročník ZŠ

v souladu s RVP ZV

od 25 Kč
36 barevných
stran B5

15+1

od 25 Kč
36 barevných
stran A5

• Souhrn rad pro rodiče, které navedou děti
ke správnému sezení i psaní
• Celobarevný design, který bude motivovat děti
písanky používat
15+1

pracovní učebnice

HRAVÁ ČÍTANKA 2

v souladu s RVP ZV

�
od 85 Kč

15+1

• 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

96 barevných stran A4
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učebnice

HRAVÁ ČEŠTINA 3

pracovní sešit

�

v souladu s RVP ZV

15+1

15+

od

89 Kč

120 barevných
stran B5

• 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

15+1

15+

od

89 Kč

96 barevných stran A4

pracovní učebnice

�

HRAVÁ ČÍTANKA 3

v souladu s RVP ZV

15+1

od

85 Kč

• 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 porozumění

96 barevných stran A4

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

pracovní sešit

Čtenářský deník je určen pro žáky 1. stupně ZŠ. Každý mladý
čtenář ocení tuto praktickou pomůcku pro své zápisy.
15+1

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

taktik@etaktik.cz

od

65 Kč

44 barevných stran B5
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15+1

HRAVÁ ČEŠTINA 4

čítanka

pracovní sešit

učebnice

5. ROČNÍK:

čítanka

pracovní sešit

učebnice

4. ROČNÍK:

učebnice

pracovní sešit

�

v souladu s RVP ZV

15+

od

99 Kč

120 barevných
stran B5

učebnice
15+1

15+

od

99 Kč

128 barevných
stran B5
pracovní učebnice

�

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

HRAVÁ ČEŠTINA 5

v souladu s RVP ZV

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

HRAVÁ ČÍTANKA 4 /
HRAVÁ ČÍTANKA 5

15+1

od

89 Kč

96 barevných
stran A4

pracovní sešit

od

85 Kč

120 barevných
stran B5

28

• 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

�
15+1

15+

od

89 Kč

96 barevných
stran A4
pracovní učebnice

�

v souladu s RVP ZV

15+1

15+

15+1

od

85 Kč

128 barevných
stran B5
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PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU

pracovní sešit

pracovní sešit

5. ROČNÍK:

pracovní sešit

4. ROČNÍK:

pracovní sešit

3. ROČNÍK:

2. ROČNÍK:

pracovní sešit

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.

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU
ČESKÝ JAZYK PRO 2. ROČNÍK

pracovní sešit

v souladu s RVP ZV

15+1

15+1

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

35 Kč

od

40 barevných
stran A5
pracovní sešit
15+1

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU
ČESKÝ JAZYK PRO 3. ROČNÍK

od

v souladu s RVP ZV

45 Kč

40 barevných
stran A5

• 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

pracovní sešit
15+1

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU
ČESKÝ JAZYK PRO 4. ROČNÍK

45 Kč

od

40 barevných
stran A5
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PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU
ČESKÝ JAZYK PRO 5. ROČNÍK

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

jarní

Krkonoše
zameť

45 Kč

40 barevných
stran A5
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• Párové souhlásky
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Řešení
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pěkný

v souladu s RVP ZV

PROCVIČUJI SI
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.
pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

�

�

�

15+1

15+1

15+1

od

39 Kč

od

40 barevných stran B5

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

45 Kč

od

52 barevných stran B5

32 barevných stran B5

PROCVIČUJI SI
VYJMENOVANÁ
SLOVA

PROCVIČUJI SI
PŘÍDAVNÁ JMÉNA

v souladu s RVP ZV

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

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

pracovní sešit
15+1

BAREVNÉ ÚLOHY Z ČEŠTINY 1

pracovní sešit
15+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
od 65 Kč
52 barevných stran A4

souladu s RVP ZV

od 65 Kč

• Pořádek slov ve větě
• Druhy vět
• Samohlásky

pracovní sešit
15+1

pracovní sešit
15+1

od 65 Kč

52 barevných stran A4

pracovní sešit
15+1

od 65 Kč

od 65 Kč

52 barevných stran A4

52 barevných stran A4

52 barevných stran A4

BAREVNÉ ÚLOHY
Z ČEŠTINY 3

BAREVNÉ ÚLOHY
Z ČEŠTINY 4

BAREVNÉ ÚLOHY
Z ČEŠTINY 5

v souladu s RVP ZV

v souladu s RVP ZV

v souladu s RVP ZV

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

• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Shoda podmětu
s přísudkem

• Skupiny bě/bje, pě, vě/vje,
mě/mně
• Předpony s-, z-, vz• Slovní druhy

taktik@etaktik.cz
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ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
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

�
15+1

od 79 Kč
84 barevných stran A4

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

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 4/5

�
15+1

od 79 Kč
84 barevných stran B5

32

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

�
15+1

od 79 Kč
84 barevných stran B5

pracovní sešit

�
15+1

od 79 Kč
88 barevných stran B5

www.etaktik.cz

HRAVÁ SLOHOVÁ VÝCHOVA
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.
pracovní sešit

pracovní sešit

15+1

15+1

od

59 Kč

40 barevných stran A4

HRAVÁ SLOHOVÁ
VÝCHOVA 3

pracovní sešit
15+1

od

59 Kč

40 barevných stran A4

HRAVÁ SLOHOVÁ
VÝCHOVA 4

od

59 Kč

40 barevných stran A4

HRAVÁ SLOHOVÁ
VÝCHOVA 5

v souladu s RVP ZV

v souladu s RVP ZV

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

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

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

taktik@etaktik.cz

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

Obsahuje například témata:
dialog, anketa, vypravování
s personifikací, rozhovor,
charakteristika postavy,
práce s příslovím, dokončení
příběhu a další...

33

DIKTÁTY
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).

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

15+1

od 49 Kč
60 barevných stran A5

VYJMENOVANÁ ČTENÍ
kniha

VYJMENOVANÁ ČTENÍ
O LEDASČEM

kniha

v souladu s RVP ZV

15+1

15+1

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

od 99 Kč
96 barevných stran B5
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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.

od 99 Kč
96 barevných stran B5

www.etaktik.cz

ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY ČESKÝ JAZYK
15+1
15+

15+1
15+

BALÍČEK HRAVÁ ČEŠTINA 1

Hravá abeceda + Hravý slabikář + Hravá čítanka 1
+ Hravé písanky 1 – 1. díl, 2. díl, 3. díl, 4. díl

od

15+

15+1
15+

15+1
15+

15+1
15+

329 Kč

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

od
15+1

A
+ ZDARM při
y
t
s
li
í
pracovn
s
k
5
koupi 1

A
+ ZDARM při
st y
pracovní li ks
koupi 15

345 Kč

BALÍČEK HRAVÁ ČEŠTINA 2

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

od

297 Kč

od

257 Kč

od

257 Kč

od

257 Kč

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

BALÍČEK PRO CELÝ 1. ROČNÍK
15+1
15+

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

od

15+1
15+

595 Kč

+ ZDARMA
pracovní listy při
koupi 15 ks

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

od
taktik@etaktik.cz

660 Kč

+ ZDARMA
pracovní listy při
koupi 15 ks
+ další bonusy viz. str. 4
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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.

55

pracovní sešity
KÁ
ANGLIC

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

KÁ
ANGLIC

GRAMATIKA
GRAMATIKA

15+1

formou
• procvičí
obsah procvičovacího
základní gramatické
sešitu
jevy
odpovídá gramatickým jevům a slovní
oletí 5. ročníku
zásobě
ZŠpro
a víceletých
první pololetí
gymnázií.
5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

e příslušný
• v gramatický
úvodu každé
jev série
přehledně
úloh je
vy-gramatický jev přehledně vysvětlen
pomocí příkladů

I. DÍL

II. DÍL

na zasazení
• důraz
příkladů
je kladen
do příslušného
na témata:konjá, domov, rodina. Žáci si je důkladně
tů; žáci jsou
procvičí
přitom
jakvedeni
ve drilovacích,
k přemýšlení,
tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či
cvičovánípřekladových
anglické gramatiky.
cvičeních

Pracovní sešit
Pracovní sešit
• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří
celkové
znalosti ZŠ a víceletá
pro
5. ročník
progymnázia
5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
opakovacígramatických
test, ve kterém
jevů
si procvičí
z prvního
shr-pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých
V souladu s RVP ZV V souladu s RVP ZV
.
gymnázií

cké zpracování,
• moderní
které
a atraktivní
upoutágrafi
pozornost
cké zpracování, které žáky zaujme

líč k řešení
• součástí
úloh, tabulka
publikace
nepravidelných
je klíč s řešením k jednotlivým úlohám
žáci mohou zapisovat nová slovíčka.

6. ročník

TIKA

mnázia

8

ANGLICK

5. ročník
Á

6

GRAMATIKA
Á
ANGLICK
I. DÍL
GRAMATIKA
Pracovní sešit

5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
II. DÍLVprosouladu
s RVP ZV
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Uvnitř klíč s řešením

ANGLICK

7. ročník

5

Á

GRAMATIKA
Á
ANGLICK
GRAMATIKA
II. DÍL

Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

I. DÍL

7

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

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

9. ročník
Á

6. ročník
Á

Pracovní sešit

6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
II. DÍLVprosouladu
s RVP ZV

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

ANGLICK

ANGLICK

GRAMATIKA
Á
ANGLICK
I. DÍL
GRAMATIKA

Á
Á
ANGLICK
ANGLICK

ANGLICK

Á

7. ročník

6

ANGLICK

Á

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

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

8. ročník

98 8
ANGLICK

Á

skladem
9
Á

ANGLICK

Á

GRAMATIKA

GRAMATIKA

GRAMATIKA

II. DÍL

I. DÍL

II. DÍL

Pracovní sešit
Pracovní sešit
pro 9. ročníkpro
ZŠ8.
a víceletá
ročník ZŠ
gymnázia
a víceletá gymnázia
V souladu sVRVP
souladu
ZV s RVP ZV

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

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

Uvnitř klíč s řešením

ISBN:

skladem

9. ročník

ANGLICK

GRAMATIKA
GRAMATIKA
II. DÍLI. DÍL

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

978-80-7563-336-1

7

GRAMATIKA
II. DÍL

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

GRAMATIKA

Uvnitř klíč s řešením
Uvnitř klíč s řešením

Á

GRAMATIKA
I. DÍL

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

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ANGLICK

GRAMATIKA
II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

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

Uvnitř klíč s řešením

od 45 Kč

od 45 Kč

978-80-7563-271-5

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

44 barevných stran A5

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

v souladu s RVP ZV

• 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

ŠKOLNÍ DRUŽINA

• 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

Na Anglickou gramatiku 5 navazuje řada pracovních
sešitů pro 2. stupeň 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.
pracovní sešit
10+1

pracovní sešit

pracovní sešit

10+1

od

69 Kč

40 barevných stran A4

HRAVÁ ŠKOLNÍ
DRUŽINA 1
v souladu s RVP ZV

• Slouží k zábavě, relaxaci a
odpočinku ve školní družině
• Množství zajímavých a
kreativních činností
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10+1

od

69 Kč

40 barevných stran A4

HRAVÁ ŠKOLNÍ
DRUŽINA 2

od

69 Kč

40 barevných stran A4

HRAVÁ ŠKOLNÍ
DRUŽINA 3

v souladu s RVP ZV

v souladu s RVP ZV

• Zábava na odpoledne, týká se
témat probíraných ve škole
• Seznámení s pravidly slušného
chování ve školní družině

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

www.etaktik.cz

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.
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.

skladem

LAPBOOK: NEJSTARŠÍ ČESKÉ DĚJINY

15+1

LAPBOOK: ČESKÝ JAZYK:
PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA

Žáci procvičují znalosti z Vlastivědy
ve 4. ročníku:
skladem
• Velkomoravská říše
• První Přemyslovci
• Svatý Václav
• Přemyslovská knížata
od

Žáci procvičují znalosti z Českého jazyka
ve 4. ročníku:
• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Vzory podstatných jmen
• 7 pádových otázek
od
• Zvratná slovesa
• Časování slovesa BÝT
• Mluvnické kategorie podstatných jmen
a sloves

89 Kč

PŘEMYSLOVSKÁ KNÍŽATA

POVĚST O SVATOVÁCLAVSKÉM VOJSKU
Nakresli podle vzoru přilbu svatého Václava.

Jaký je název první
česky psané kroniky?

ŠKOLNÍ

LAPBOOK
Vlastivěda pro 4. ročník
Nejstarší české dějiny

Kdo dovedl Libušinu
družinu k Přemyslu Oráčovi?
Jak se jmenovala matka
svatého Václava?

POVĚST O LIBUŠI A PŘEMYSLOVI

Napiš správnou odpověď.
Jak se jmenoval
poslední Přemyslovec?

Vybarvi slovanské hradiště.

Jméno
Příjmení
Třída
Škola

Kdy vznikla
Velkomoravská říše?

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

PES

Co se stalo 28. 9. 935?

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.
ISBN: 978-80-7563-353-8
VYSVĚTLIVKY:
= vystřihni
= nalep

Cyril

Metoděj

KRUH
AUTO
BĚŽET

Poslední Přemyslovci – časová osa
Svatý Václav – časová osa
Přemyslovská knížata – časová osa

DÍVKA

STAR

ST ĚNA

ST ĚNA JE BÍLÁ.

KULAT Á

LES

SLAN

STROM

SLADK

MLÉKO

TVRD

HRAD

HUST

MOŘE

KŘEHK

CESTA

ZELEN

NŮŽ

BÍL

KÁMEN

HLUK
ZEĎ

OSTR

VEJCE
ZMRZLINA

KOPEC

Svatý
Václav

První Přemyslovci – časová osa

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

Velkomoravská říše – časová osa

Které dva patrony
české země znáš?

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

ZEMĚ

DŮM

Svatá
Ludmila

Byla Anežka Česká
královnou?
Který král nechal razit
pražský groš?

89 Kč

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

LAPBOOK

Český jazyk pro 4. ročník
Podstatná jména a slovesa
Jméno
Příjmení
Třída
Škola

KLIKAT
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.
ISBN: 978-80-7563-322-4
VYSVĚTLIVKY:
= vystřihni

ŠKOLNÍ

Ž F C Š N W PŤ
YJ D Ř B
Ď O Q R CH Z
A
V
EU G X M
ŇH
K
S
L T ČI
Vybarvi
červeně souhlásky měkké,
modře souhlásky tvrdé
a samohlásky zeleně.

= nalep

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

37

www.etaktik.cz

15+1

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pracovní sešity pro mateřské školy jsou zpracovány hravým způsobem tak, aby podpořily dětskou vnímavost 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:
HRAVÁ MATEMATIKA 1

Pracovní sešit
z matematiky
10+1

�

163804
7

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

od

ISBN 978-80-87881-44-6

9

788087

1

9 0328
HRAVÁ

MATEMATIKA

6

HRAVÁ PASTELKA 1

10+1

�

36 Kč
9

788087

HRAVÁ

1

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

od

ISBN 978-80-87881-45-3

881446

HRAVÉ POZNÁVÁNÍ 1

Pracovní sešit
pro nácvik grafomotoriky

10+1

�

36 Kč
9

788087

HRAVÉ

1

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

od

ISBN 978-80-87881-43-9

881453

24 barevných
stran A4

Pracovní sešit
ze všeobecného rozhledu

36 Kč

881439

24 barevných
stran A4

24 barevných
stran A4

HRAVÉ SEŠITY PRO 5–6LETÉ DĚTI:
HRAVÁ MATEMATIKA 2

Pracovní sešit
z matematiky

HRAVÁ PASTELKA 2

Pracovní sešit
pro nácvik grafomotoriky

HRAVÉ POZNÁVÁNÍ 2

Pracovní sešit
ze všeobecného rozhledu

10+1

10+1

10+1

�

�

�

od

36 Kč

24 barevných
stran A4

taktik@etaktik.cz

od

36 Kč

24 barevných
stran A4

od

36 Kč

24 barevných
stran A4
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HVĚZDIČKY
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.

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.

10+1

129 Kč
100 barevných stran A4

PRO 1. STUPEŇ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

EN K

VENEC A SRPEN,

D TMI M

ETE

L NY, Z

ITKY,

PRÁZDNINOVÝ DENÍK

novinka

LOVAT OBR ZKY,

O SI VYTVO IT

H ZMRZLIN

UPALI

.

EJE?

U NAJDETE

HNAT NUDU,

NOVOU P SNI KU.

89 Kč
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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.

www.etaktik.cz

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.

AKCE!

INTERAKTIVNÍ PRACOVNÍ SEŠITY:
15+

• 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.

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.

15+

optimalizováno pro zobrazení na interaktivní tabuli
možnost zobrazovat řešení úkolu kliknutím
jednoduchý ovládací panel

pohodlné listování
obsahují bonusový digitální materiál

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.

taktik@etaktik.cz

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.
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INTERAKTIVITA PRO 1. STUPEŇ
INTERAKTIVNÍ ČEŠTINA

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

INTERAKTIVNÍ MATEMATIKA

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

INTERAKTIVNÍ VLASTIVĚDA

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

INTERAKTIVNÍ PRVOUKA

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

INTERAKTIVNÍ
PŘÍRODOVĚDA

• Poznávání živočichů
podle popisu
• Pojmenování svalů a
kostí v lidském těle
• Vědomostní hry
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INTERAKTIVNÍ
HUDEBNÍ VÝCHOVA

• Množství interaktivních
motivačních úloh
• Provázaná s tématy
probíranými v prvouce
• Propojena s metodickou
příručkou

Co můžete najít
v interaktivních
sešitech:

1
2
3
4
5
6
7
8

Grafické zobrazení správných
řešení úkolů pro žáky

Velké množství
audionahrávek

Interaktivní mapa Evropy
s množstvím obrázků
a informací

Velké množství
příkladů na
procvičování

Výukové hry k opakování
probírané látky: pexeso,
puzzle...
Automatické
kreslení tvarů,
písmen a celých
slov
Množství výukových
aplikací formou her
k opakování probírané látky

Pro učitele
možnost
generování testů

a mnoho dalšího...

www.etaktik.cz

PŘEHLED NABÍDKY UČEBNIC A PRACOV

Český ja

ČESKÝ JAZYK
www.etaktik.cz

ISBN 978-80 -7563-326 -2

Učebnice pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP

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

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

HRAVÝ ČESKÝ JAZYK 2 – NOVÁ EDICE

• Texty doprovázejí barevné ilustrace.

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

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

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

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

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

Č

KÝ AZYK Č

ISBN 978-80 -7563-327-9

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

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

KÝ AZYK

ISBN X X X X X X X X

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

Vy menovaná čten
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Hravá matematika 4 obsahuje:
I.

V souladu s RVP ZV

EAN
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MATE
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EAN

2. díl

V souladu s RVP ZV

2

HRAVÁ

MATEMATIK
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Sčítání
Sčítání a
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oboru čísel
čísel do
do 8
100

Pracovní
učebnice
Pracovní učebnice
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ZŠ

pracovní učebnice

HRAVÁ

2. ročník

MAT
MATE
A
AT
MATIKA

1. díl

2. díl

2. DÍL

Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

pracovní sešity

Hravá matematika 4 obsahuje:
I.

V souladu s RVP ZV

1. díl

V souladu s RVP ZV

4 4
MA
MATE
MATIKA

učebnice

5 5

MAT
MATE
A
AT
MATIKA

MAT
MATE
A
AT
MATIKA

1. díl podle nového RVP ZV

2. díl podle nového RVP ZV

2. díl

EAN

pracovní sešity

788087

pracovní sešity

881699

www.etaktik.cz

učebnice

učebnice

pracovní sešity

4. ROČNÍK
•
•
•
•

5. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

pracovní sešity

pracovní sešity

pracovní sešity

ISBN: 978-80-87881-69-9
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www.etaktik.cz

788087

881699

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

2. ročník

pracovní učebnice
4. ročník
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:
2. ročník

1. ročník

HRAVÁ

4. ročník

4

MATE
MATIKA
1. DÍL

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

5. ročník

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

4 4

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.

•

•
•
•

•

1. DÍL

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

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
1. ročník

HRAVÁ

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

učebnice

• Opakování – čísla do 1 000
• Čísla do 10 000

MATE
MATIKA

• 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

3. ročník

• 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 1000.
• 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:

5. ročník

1. ročník

2. ročník

pracovní učebnice
3. ročník
HRAVÁ

3

MATE
MATIKA
1. DÍL

1

1

Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1

2

2

3 3

3 3

5 5

4 4

4 4

5 5

HRAVÁ

pracovní učebnice
4. ročník

5. ročník

3

Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

HRAVÁ

• 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.

MATE
MATIKA

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

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

1. DÍL

1. ročník

pracovní učebnice

3

HRAVÁ

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl
•

MATE
MATIKA
2. DÍL

Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

•

•
•
•
•

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:
2. ročník

1. ročník

pracovní učebnice
4. ročník

3. ročník

4. ročník

1. DÍL

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

1. díl

V souladu s RVP ZV

EAN

učebnice
Hravá matematika 4 – 2. díl obsahuje:

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

HRAVÁ

• 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

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

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

učebn ce

• 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.

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.

•
•
•
•
•

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

2. ročník

1. ročník

pracovní učebnice

pracovní učebnice

788075

3. ročník

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 pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. 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 voboru čísel do 1000.
• 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.

• 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 pro
3. ročník
ZŠ

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

1. díl

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

5. ročník

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA
Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

1. díl

V souladu s RVP ZV

2. díl

V souladu s RVP ZV

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

MATE
MATIKA

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

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

Učebnice pro 5. ročník ZŠ

2. díl

učebnice

Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

MATE
MATIKA

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:
2. ročník

1. ročník

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

MATE

učebnice

pracovní sešity

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

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

pracovní učebnice

4. ročník

3

Ucelená
V souladu s RVP
ZVřada 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

2. ročník

1. ročník

pracovní učebnice

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

3 3

MATE
MATIKA

1. díl učebnice Hravá matematika 3

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl
•
•
•
•
•
•

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

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

4. ročník
HRAVÁ

4

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

MATE
MATIKA
1. DÍL

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

•

2. díl

V souladu s RVP ZV

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

4. ročník

1. díl

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

2. díl učebnice Hravá matematika 3

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

1. díl

V souladu s RVP ZV

881682

9

788087

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

3 3

MATE
MATIKA
Hravá matematika 3 obsahuje:
I.

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

EAN

881699

MATE
MATIKA

učebnice

Hravá matematika 3 obsahuje:

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

788087

www.etaktik.cz

3 3

MATE
MATIKA

1. díl učebnice Hravá matematika 3

učebnice

pracovní sešity

I.

pracovní sešity

ISBN: 978-80-87881-69-9

ISBN: 978-80-7563-221-0
9

ISBN: 978-80-7563-188-6

Hravá matematika 3 obsahuje:

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

EAN

26.01.16 23:38

učebnice

26.01.16 22:44

3 3

1. ročník

4. ročník
HRAVÁ

pracovní učebnice

3. ročník

1. DÍL

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

HRAVÁ

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

5

MATE
MATIKA
2. DÍL

Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

MATE
Učebnice pro 5. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

učebnice

učebnice

Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA
Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

2. díl

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

pracovní sešity

MATE
MATIKA
Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-154-1

učebnice

Hravá matematika 5 obsahuje:

MATE
MATIKA
Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

I.

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

1. díl

2. díl

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

pracovní sešity
ISBN: 978-80-7563-154-1

MATE
MATIKA
Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

pracovní sešity
ISBN: 978-80-7563-053-7

9

www.etaktik.cz

V souladu s RVP ZV

HRAVÁ

2. DÍL

2. díl

1. DÍL

V souladu s RVP ZV

788075

630537

1. DÍL

1. ročník

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

5. ročník

4

MATE

• 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 1000.
• 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:
1. ročník

2. ročník

pracovní učebnice
3. ročník
HRAVÁ

3

MATE
MATIKA
1. DÍL

1

1

Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1

2

2

3 3

3 3

5 5

4 4

4 4

5 5

HRAVÁ

pracovní učebnice
4. ročník

5. ročník

3

2. DÍL

Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. ročník

MATE
MATIKA
Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

1. díl

2. díl

MATE
MATIKA
Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

pracovní sešity

pracovní sešity

• 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:

1. DÍL

1. ročník

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

pracovní učebnice

HRAVÁ

1. ročník

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl
•

•

•
•
•
•

1. DÍL

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

učebnice

učebnice

pracovní sešity

2. díl

1. DÍL

V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

•

Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA
Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

1. díl

2. díl

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

5

2. díl učebnice Hravá matematika 3

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

1. díl

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

HRAVÁ

Hravá matematika 3 obsahuje:
I.

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

2. díl

1. díl

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

HRAVÁ

5. ročník

4

MATE

MATE
MATIKA

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

2. díl

1. DÍL

V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 5. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

učebnice

3 3

MATE
MATIKA

Hravá matematika 3 obsahuje:
I.

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. ročník

pracovní učebnice

4. ročník

3 3

MATE
MATIKA

1. díl učebnice Hravá matematika 3

učebnice

MATE
MATIKA

EAN

pracovní sešity

2. DÍL

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

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

pracovní učebnice

2. DÍL

4

učebnice

Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

MATE
MATIKA

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 pro 5. ročník
ZŠ
1. ročník
V souladu s RVP ZV

3. ročník

HRAVÁ

MATE
MATIKA

3 3

3 3

učebnice

MATE
MATIKA

5 5

HRAVÁ Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

1. DÍL

5. ročník

4

HRAVÁ

MATE
MATIKA

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

učebnice

MATE
MATIKA

Hravá matematika 5 obsahuje:

MATE
MATIKA
Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

I.

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

2. díl

MATE
MATIKA
Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

2. díl

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

EAN

pracovní sešity

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-188-6

pracovní sešity

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-154-1

www.etaktik.cz

učebnice

www.etaktik.cz

učebnice

učebnice
Hravá matematika 4 – 2. díl obsahuje:

HRAVÁ

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

4. ročník

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

pracovní učebnice

5. ročník

3. ročník

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

788075

2. ročník

HRAVÁ

5. ročník

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

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

HRAVÁ

MATE
MATIKA

• Převody jednotek
• Rovinné obrazce
• Tělesa

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

2. DÍL

2. ročník

1. ročník

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

pracovní učebnice
3. ročník

učebnice

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-054-4

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

pracovní učebnice

4. ročník

5. ročník

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

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

630537

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-334-7

5 5

Hravá matematika 5 – 2. díl obsahuje kapitoly:

MATE
MATIKA

1. DÍL

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

4. ročník

učebnice

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-053-7

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

9

pracovní sešity

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

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

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

pracovní učebnice
3. ročník

učebnice

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-200-5

4

MATE
MATIKA

2. DÍL

2. ročník

1. ročník

Hravá matematika 5 – 1. díl obsahuje kapitoly:

HRAVÁ

• 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

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

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

5. ročník

MATE
MATIKA

3 3

EAN

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

pracovní učebnice

4. ročník

učebnice

pracovní sešity

Hravá matematika 3 obsahuje:
I.

1. díl

EAN

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

881699

www.etaktik.cz

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

pracovní sešity

2. díl učebnice Hravá matematika 3

MATE
MATIKA
Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

ISBN: 978-80-7563-221-0

MATE
MATIKA

pracovní učebnice

4. ročník

3 3

MATE
MATIKA

učebnice

Hravá matematika 3 obsahuje:

pracovní sešity

2. ročník

1. ročník

pracovní učebnice

3. ročník

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

V souladu s RVP ZV

788087

•

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

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

pracovní učebnice
4. ročník

5. ročník

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.

MATE
MATIKA

2. ročník

1. ročník

pracovní učebnice
3. ročník

4

HRAVÁ

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:

I.

9

2. DÍL

pracovní učebnice

4. ročník

3

ISBN: 978-80-87881-69-9

2. DÍL

2. ročník

pracovní učebnice

3. ročník

učebnice

Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

učebnice

pracovní sešity

MATE
MATIKA

• Převody jednotek
• Rovinné obrazce
• Tělesa

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

pracovní sešity

2. DÍL

5. ročník

1. díl

učebnice

pracovní sešity

www.etaktik.cz

5 5

Hravá matematika 5 – 2. díl obsahuje kapitoly:

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

HRAVÁ

MATE
MATIKA

pracovní učebnice
4. ročník

1. díl učebnice Hravá matematika 3

učebnice

pracovní sešity

ISBN: 978–80–7563–045–2

www.etaktik.cz

1. DÍL

2. ročník

Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

učebnice

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-154-1

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

pracovní učebnice

učebnice

pracovní sešity

3

HRAVÁ

MATE
MATIKA
3. ročník

MATE
MATIKA

V souladu s RVP ZV

učebnice

Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

pracovní sešity

5 5

Hravá matematika 5 – 2. díl obsahuje kapitoly:
HRAVÁ
• Přirozená čísla
• Zlomky
• Desetinná čísla
• Procenta a aritmetický průměr

1. ročník

2. ročník

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

pracovní učebnice

5. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-054-4

MATE
MATIKA

2. DÍL

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

4. ročník

prac seš t
prac seš t

Anglická grama�ka

HRAVÁ

• Převody jednotek
• Rovinné obrazce
• Tělesa

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

pracovní sešity

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

metod př ručka

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

MATE
MATIKA

1. DÍL

HRAVÁ

MATE
MATIKA

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

pracovní učebnice
3. ročník
2. díl učebnice Hravá matematika 3

1. díl učebnice Hravá matematika 3

Učebnice pro 5. ročník ZŠ

2. díl

učebnice

MATE
MATIKA

pracovní sešity

2. ročník

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

Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. ročník

pracovní učebnice

HRAVÁ

MATE
MATIKA

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

3 3

EAN

pracovní učebnice

4. ročník

5. ročník

4

MATE
MATIKA

MATE
MATIKA

pracovní sešity

učebnice

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

pracovní sešity

MATE
MATIKA

učebnice

V souladu s RVP ZV

1. díl

EAN

2. ročník

EAN

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

MATE
MATIKA

EAN

V souladu s RVP ZV

Hravá matematika 3 obsahuje:
I.

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

V souladu s RVP ZV

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

www.etaktik.cz
HrMat_03_02_obalka_07.indd 8-9

MATE
MATIKA
I.

V souladu s RVP ZV

2. díl

pracovní sešity

1. díl

MATE
MATIKA

V souladu s RVP ZV

2. díl

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

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

www.etaktik.cz

HrMat_03_01_obalka_08.indd 8-9

Hravá matematika 3 obsahuje:
I.

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

2. díl učebnice Hravá matematika 3

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

4. ročník

3 3

MATE
MATIKA

1. díl učebnice Hravá matematika 3

Hravá matematika 3 obsahuje:
I.

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

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

pracovní učebnice

3. ročník

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

1. díl

ISBN: 978-80-87881-68-2

učebnice

Hravá matematika 5 obsahuje:

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

2. ročník

pracovní učebnice

pracovní učebnice

pracovní učebnice
3. ročník

učebnice

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

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

www.etaktik.cz

MATE
MATIKA
I.

V souladu s RVP ZV

5

MATE
MATIKA

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-054-4

5. ročník

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-154-1

Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

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

630537

pracovní učebnice

pracovní učebnice

5. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

1. díl

Hravá matematika 5 – 1. díl obsahuje kapitoly:

Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. ročník

1. ročník

HRAVÁ

MATE
MATIKA
Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

pracovní sešity

4 4

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

učebnice

4. ročník

učebnice

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-053-7

2. DÍL

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

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

ISBN: 978-80-7563-333-0

MATE
MATIKA

Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

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.

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

pracovní učebnice

2. DÍL

4

učebnice

Hravá matematika 5 obsahuje:
I.

2. díl

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

1. ročník

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity

5 5

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl
•

•
•
•
•
•

3. ročník

HRAVÁ

MATE
MATIKA

3 3

3 3

učebnice

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

Hravá matematika 5 – 1. díl obsahuje kapitoly:
• Miliony – opakování
• Přirozená čísla
• Zlomky
• Práce s daty

pracovní učebnice

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

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

9

MATE
MAT KA

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

MATE
MATIKA

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

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

4

MATE
MATIKA

2. DÍL

2. ročník

pracovní učebnice
3. ročník

učebnice

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-200-5

pracovní sešity

Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

1. DÍL

V souladu s RVP ZV

www.etaktik.cz

pracovní sešity

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

2. díl

5 5

HRAVÁ Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

Učebnice pro 5. ročník
ZŠ
1. ročník
V souladu s RVP ZV

5. ročník

4

HRAVÁ

MATE
MATIKA

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

ISBN: 978-80-7563-188-6

učebnice

učebnice

pracovní sešity

MATE
MATIKA

3 3

EAN

pracovní sešity

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

881699

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-212-8

Hravá matematika 3 obsahuje:

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

788087

MATE
MATIKA

pracovní učebnice

4. ročník

3 3

2. díl učebnice Hravá matematika 3

MATE
MATIKA
I.

V souladu s RVP ZV

9

1. DÍL

2. ročník

1. ročník

pracovní učebnice

3. ročník

MATE
MATIKA

učebnice

Hravá matematika 3 obsahuje:
I.

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-221-0

ISBN: 978-80-87881-69-9

•

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

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

V souladu s RVP ZV

učebnice

pracovní sešity

učebnice

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.

1. díl

učebnice

pracovní sešity

• 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

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

5. ročník

4

5. ročník
1. díl učebnice Hravá matematika 3

učebnice

pracovní sešity

ISBN: 978–80–7563–045–2

www.etaktik.cz

Hravá matematika 4 – 2. díl obsahuje:

HR AVÁ

MATE
MATIKA

pracovní učebnice

4. ročník

HRAVÁ

MATE
MATIKA

pracovní učebnice

pracovní učebnice

5. ročník

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

učebnice

pracovní sešity

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

www.etaktik.cz

2. ročník

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

MATE
MATIKA
2. DÍL

3

2. díl učebnice Hravá matematika 3

1. díl učebnice Hravá matematika 3

pracovní učebnice

4. ročník

2. ročník

2. DÍL

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. ročník

pracovní učebnice
3. ročník

5. ročník

pracovní učebnice

pracovní učebnice
3. ročník

učebnice

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-221-0

učebnice

pracovní sešity

ISBN: 978-80-7563-221-0

•

pracovní učebnice

3. ročník

Hravá matematika 4 – 1. díl obsahuje:

Hravá matematika 4 učebnice – 2. díl

HRAVÁ

MATE
MATIKA

metod př ručka

početn k

početn k

pracovn
učebn ce
početn k

www.etaktik.cz

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..

5. ROČNÍK

Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

pracovní učebnice
4. ročník

ISBN: 978–80–7563–045–2

učebn ce

•

2. DÍL

2. ročník

pracovní učebnice
3. ročník

učebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl
•

1. ročník

Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

5. ročník

ISBN: 978-80-87881-69-9

9

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

1. DÍL

pracovní učebnice

4. ročník

3

MATE
MATIKA

5 5

MAT
MATE
A
AT
MATIKA

EAN

MA
MATE
MATIKA

2. díl

učebnice

Pracovní sešit pro 3. ročník
očník ZŠ

prac seš t

EAN

učebnice

1. díl

2

Pracovní
učebnice
Pracovní učebnice
pro 2.
1. ročník
ročník ZŠ
ZŠ

MATE
MA
MATIKA

prac seš t

V souladu s RVP ZV

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

prac seš t

V souladu s RVP ZV

1. díl

metod př ručka

Hravá matematika 3 obsahuje:

I.

Pracovní sešit pro 3. ročník
očník ZŠ

1.
1. díl
díl pracovní
pracovní učebnice
učebnice Hravá
Hravá matematika
matematika 1
1

HRAVÁ

MATEMATIK
MATEMATIKA
ATI KA
ATI
KAA
1. díl

Sčítání
Sčítání aa odčítání
odčítání vv oboru
oboru čísel
čísel do
do 8100

3 3

MATE
MA
MATIKA

2. díl

početn ky

MATE
MATIKA

početn ky

V souladu s RVP ZV

MA
MATE
MATIKA

2. ročník

1.
1. díl
díl pracovní
pracovní učebnice
učebnice Hravá
Hravá matematika
matematika 11

Pracovní učebnice
pro 1. nebo 2. ročník ZŠ

3. ročník

Hravá matematika 3 obsahuje:

I.

EAN

1

MATEMATIK A
3. díl

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
s přechodem přes základ 10

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

3 3

početn ky

1

3. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

MATEMATIK A
2. díl

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
bez přechodu přes základ 10

Pracovní učebnice
pro 1. ročník ZŠ

1. díl

prac seš ty

1. ročník

1

2. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

MATEMATIK A
1. díl

Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8

MATE
MATIKA

MATE
MATIKA

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

prac seš ty

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:

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1

HRAVÁ

• 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.

MATE
MATIKA

prac seš ty

1. ročník

pracovní učebnice

3. ročník

2. díl učebnice Hravá matematika 3

HRAVÁ

pracovn
učebn ce

pracovn
učebn ce
pracovn
učebn ce
učebn ce

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

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

pracovn
učebn ce

1. ROČNÍK
2. ROČNÍK
3. ROČNÍK

• 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 1000.
• 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.

1. DÍL

3 3

2. díl učebnice Hravá matematika 3

HRAVÁ

1. díl učebnice Hravá matematika 3

Barevné příklady
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GRAMAT KA

prac seš t

pracovn
seš t

pracovn
seš t

pracovn
seš t

Čtenářský den k

Matema�ka

MATE
MATIKA

pracovn
seš t

p sanky

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

pracovn

Učebnice, pracovní sešity

a další učební pomůcky
HRAVÝlze objednat na:

HRAVÝ ČESKÝ JAZYK
Učebnice pro 2. ročník ZŠ

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

• Každý tematický celek je zakončen opakováním probrané látky.

1

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

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

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

HRAVÁ

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
Pro
2.Návrh
ročník
ZŠ –Němčeková,
1. dílHelena Růžičková
obálky: Pavlína
Ilustrace: Pavlína Němčeková
V souladu sISBN:
RVP
978-80-7563-327-9

2 2 2

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

• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou; výklad a procvičování
doplňují rébusy, křížovky a hry.
• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

HRAVÁ

Hravá PÍSANKA

Pro 2. ročník ZŠ – 2. díl

PÍSANKA PÍSANKA

pracovn
seš t

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

s ohová výchova
prac seš t

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

č tanka

pracovn
seš t
Hravá PÍSANKA

Pro 2. ročník ZŠ – 1. díl

pracovn
seš t

učebnice, pracovní
sešity a písanky

pracovn seš ty
a p sanky
pracovn seš ty
a p sanky

Nová ed ce

Nová ed ce

3. ROČ
učebn ce

2. ROČNÍK
učebnice

1. ROČNÍK

5

GRAMAT KA

VNÍCH SEŠITŮ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

azyk

pracovní
sešit
pracovní
sešit

prac. sešit

pracovní
sešit

prac. sešit
HRAVÁ

METODICKÁPŘÍRUČKA

HRAVÁ

Pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP

metodická příručka

1

HRAVÁ

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

2

metodická příručka

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

CD k pracovní učebnici pro 1. ročník ZŠ
V souladu s RVP

CD k pracovní učebnici pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP

CD

2

• 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

1. ročník
HRAVÁ

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

METODICKÁPŘÍRUČKA

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pro vyučující hudební výchovy
3. ročníku ZŠ

ISBN 978-80-7563-250-0

HRAVÁ

3

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

1 1
METODICKÁ PŘÍRUČKA

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ
V souladu s RVP

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pro vyučující hudební výchovy
1. ročníku ZŠ

pracovní učebnice
HRAVÁ

1

HRAVÁ

metodická příručka

www.etaktik.cz

učebnice a
prac. sešit

prac. sešit

metodická
příručka

prac. sešit

pracovní sešit

CD

METODICKÁ PŘÍRUČKA

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pro vyučující hudební výchovy
3. ročníku ZŠ

ISBN 978-80-7563-254-8

HRAVÁ

3

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

CD k učebnici a pracovnímu sešitu pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

CD
učebnice

pracovní sešit

metodická příručka

www.etaktik.cz

prac. sešity

metod. příručky

učebnice

prac. sešit

metod. příručky

učebnice

prac. sešit

Přírodověda

prac. sešity

Vlas�věda
prac. učebnice

2

metodická příručka

CD

HRAVÁ

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

CD k učebnici a pracovnímu sešitu pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

učebnice

METODICKÁ PŘÍRUČKA

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pro vyučující hudební výchovy
2. ročníku ZŠ

2

3 3 3

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

2 2

pracovní učebnice

CD k pracovní učebnici pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP

CD

HRAVÁ

HRAVÁ

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP

KA
METODICKÁ PŘÍRUČ

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pro vyučující hudební výchovy
2. ročníku ZŠ

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

CD k pracovní učebnici pro 1. ročník ZŠ
V souladu s RVP

3. ročník

Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

2. ročník

metodická příručka

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

CD

3 3 3
HRAVÁ

HRAVÁ

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

METODICKÁPŘÍRUČKA

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pro vyučující hudební výchovy
2. ročníku ZŠ

pracovní učebnice

3. ročník

Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP

2 2

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

HUDEBNÍ
VÝCHOVA

Pro vyučující hudební výchovy
1. ročníku ZŠ

pracovní učebnice
HRAVÁ

2. ročník

1 1

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

• 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

CD

1. ročník

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

CD

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

HRAVÁ

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

CD

• 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

METODICK Á PŘÍRUČK A HR AVÁ HUDEBNÍ V ÝCHOVA 2

• 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

metodická
příručka

prac. sešit

• má moderní a atraktivní graﬁcké zpracování vyznačující se kombinací kvalitních ilustrací a fotograﬁí

CD

učebnice

čítanka

prac. sešit

učebnice
slohová
výchova
prac. sešit

čítanka
pracovní
sešit

pracovní
sešit
pracovní
sešit
pracovní
sešit
metodická
příručka

prac. sešit

učebnice

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

metodická
příručka

1

metodická
příručka

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

prac. učebnice

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

učebnice

881309

učebnice

978-80-87881-30-9

8087

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

prac. učebnice

pracovní
učebnice

ší učebnice a pracovní sešity
dy Hravá prvouka pro 2. a 3. ročník:

PRVOUKA

Hudební výchova

prac. sešit

HRAVÁ

covní učebnice Hravá prvouka 1:

tavili ji odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou
1. stupni ZŠ.
kem 84 stran je přehledně rozděleno do 9 hlavních témat.
dý tematický celek je zakončen opakovacím testem.
derní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.
ty doprovázejí barevné kresby a fotografie.
vo je probíráno hravou a zábavnou formou.
sahuje další náměty a úlohy i v rámci mezipředmětových vztahů.
učástí učebnice jsou také hry (otázky a odpovědi, pexeso, domino)
říloha – kartonové hodiny.

Školní družina

metodická
příručka

Prvouka

5. ROČNÍK

pracovní
sešit

učebnice

sešit

pracovní
sešit

pracovní
sešit

čítanka

slohová výchova
prac. sešit

4. ROČNÍK

pracovní
sešit

ČNÍK

PŘEHLED NABÍDKY UČEBNIC A PRACO

631633
631633

• Učebnice je zajímavě a moderně graficky 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:

6. ročník

7. ročník

pracovní sešit

učebnice

8. ročník

učebnice

pracovní sešit

učebnice

učebn ce

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:

6. ročník

učebnice

9. ročník

pracovní sešit

učebnice

pracovní sešit

7. ročník

Proti všem
učebnice

8. ročník

pracovní sešit
F. L. Věk

Psohlavci
Temno

Alois JIRÁSEK
Alois JIRÁSEK

Alois JIRÁSEK

učebnice

pracovní sešit

učebnice

HC9_obalka_TISK11.indd 1

Alois JIRÁSEK

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN 978-80-7563-210-4

a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

881019

HRAVÁ

Dále:
PŘEHLED UČIVA
PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

6. ročník

učebnice

pracovní sešit

8. ročník
Proti všem
F. L. Věk

Alois JIRÁSEK
Alois JIRÁSEK

učebnice

pracovní sešit

Alois JIRÁSEK

Temno

Alois JIRÁSEK
ISBN: 978-80-7563-162-6

žá ky s e s p
eci

pracovní sešit

Mezi proudy

SPU

Alois JIRÁSEK

9
9

788075
788075

učebnice

9. ročník

Psohlavci

pro

pověsti české
Staré PŘÍLOHA

7. ročník

učebnice

• 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 kulturně–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

k upevňování získaných vědomostí.
Pracovní sešit pro 9. ročníkučiva
ZŠ vasouvislostech
víceletáagymnázia
• 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
V souladu s RVP ZV

odpovídající strany pracovního sešitu tak, aby výklad učiva mohl být ihned doplněn o praktickou
práci žáka s textem.

• Učebnice je zajímavě a moderně graficky zpracována, učivo je logicky a přehledně uspořádáno.

HRAVÁ

630483

+ E-LEARNING 30 + 30 LEKCÍ

pracovn
seš t

o shrnutí učiva
o dvojice neřešených a řešených příkladů
o tematicky řazené testové úlohy
o 10 kompletních testů s odpovědními archy
o řešení online

6. ročník

pracovní sešit

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 7 kapitol.

učebnice

7. ročník

pracovní sešit

8. ročník

pracovní sešit

učebnice

učebnice

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 9

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:

pracovní sešit

9. ročník

pracovní sešit

učebnice

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-007-0

Pracovní sešit je vytvořený v souladu

ISBN 978-80-7563-049-0

9

pro základní vzdělávání.

788075

630070

Pracovní sešit je připraven v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

MŮJ



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

pro 2. stupeň ZŠ

doporučenou četbu pro žáky 2. stupně ZŠ



rejstřík pojmů



citáty k zamyšlení

Učebnice, pracovní sešity
a další učební pomůcky lze objednat na

www.etaktik.cz

ISBN 978-80-7563-117-6

JMÉNO
ŠKOLA
TŘÍDA

ŠKOLNÍ ROK

pracovn seš t
HRAVÁ

Hravá matematika 7 – Aritmetika

Hravá matematika 7 — Geometrie

Hravá matematika 7 — Aritmetika

HRAVÁ

6

MATE
MATIKA

7 7

Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

MATE
MATIKA

• 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

ARITMETIKA

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků

Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
Učebnice pro
7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
6. ročník
V souladu s RVP

učebnice

pracovní sešit

početníky

7. ročník

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

HRAVÁ

MATE
MATIKA
GEOMETRIE

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

početníky

pracovní sešit

učebnice

9. ročník

9

početníky

8. ročník

MATE
MATIKA

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

6 7

MATE
MATIKA

Hravá matematika 7 – Geometrie

Hravá matematika 6 – Aritmetika

Hravá matematika 6 – Geometrie

početníky

7

pracovní sešit

9. ročník

početníky

pracovní sešit

početníky

pracovní sešit

početníky

ISBN: 978-80-7563-264-7

www.etaktik.cz

www.etaktik.cz

učebnice

6 6

Učebnice
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie

V souladu s RVP

pracovní sešit

8. ročník

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

MATE
MATIKA

pracovní sešit

HRAVÁ

9

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

6. ročník

V souladu s RVP

6 6

HRAVÁ

HRAVÁ

MATE
MATIKA

MATE
MATIKA

Učebnice
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika

Učebnice
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie

V souladu s RVP

V souladu s RVP

učebnice

Hravá matematika 6 obsahuje:

Hravá matematika 7 obsahuje:

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 pro 6. ročník ZŠ

Pracovní
sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník
a víceletá
gymnázia
základních škol a víceletá gymnázia.
V souladu s RVP ZV
Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

Hravá matematika 6 obsahuje:

HRAVÁ

6

MATE
MATIKA

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

HRAVÁ

MATE
MATIKA

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

ISBN 978-80-7563-098-8

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

6 6

HRAVÁ

pracovní sešit

početníky

7 7

MATE
MATIKA
Učebnice
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
V souladu s RVP

6 6

HRAVÁ

MATE
MATIKA
Učebnice
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie
V souladu s RVP

pracovní sešit

učebnice

8. ročník

pracovní sešit

početníky

6

9 9

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá
gymnázia
6. ročník
V souladu s RVP

9. ročník

početníky

HRAVÁ

• 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

ALGEBRA

početníky

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-263-0

6 6

HRAVÁ

HRAVÁ

MATE
MATIKA
Učebnice

MATE
MATIKA
Učebnice

pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
V souladu s RVP

pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie
V souladu s RVP

učebnice

pracovní sešit

početníky

7. ročník

6 6

7 7

HRAVÁ

MATE
MATIKA
Učebnice
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
6 6
V souladu s RVP

HRAVÁ

MATE
MATIKA
Učebnice
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie
V souladu s RVP

pracovní sešit

učebnice

8. ročník

pracovní sešit

MATE
MATIKA
GEOMETRIE

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

početníky

9. ročník

početníky

pracovní sešit

početníky

ISBN: 978-80-7563-263-0

www.etaktik.cz

V souladu s RVP ZV

6 7

HRAVÁ
I.
Opakování z 6. ročníku – aritmetika

MATE
MATIKA

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:

7. ročník

HRAVÁ

MATE
MATIKA

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník
základních škol a víceletá gymnázia.

www.etaktik.cz

Hravá matematika 7 — Aritmetika

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

početníky

ISBN: 978-80-7563-263-0

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

MATE
MATIKA

• 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

GEOMETRIE

početníky
9. ročník

početníky

Hravá matematika 7 — Geometrie

HRAVÁ

MATE
MATIKA

Hravá matematika 9 – Algebra

početníky

7 7

učebnice

Hravá matematika 7 — Geometrie

pracovní sešit
7. ročník

V souladu s RVP

Hravá matematika 7 — Aritmetika

Geometrie
V souladu s RVP

HRAVÁ

Aritmetika

pracovní sešit

Hravá matematika 9 – Geometrie

Učebnice
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

učebnice

Hravá matematika 7 — Aritmetika

Hravá matematika 7 — Aritmetika

Aritmetika
V souladu s RVP

Učebnice
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Hravá matematika 7 — Geometrie

Hravá matematika 8 – Algebra

Hravá matematika 8 – Geometrie

Hravá matematika 7 — Geometrie

V souladu s RVP ZV

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-263-0

www.etaktik.cz

učebnice

pracovní sešit

početníky

HRAVÁ

Občanka 6
Chytrý
občan

7

OBČANSKÁ
VÝCHOVA

Hravá matematika 7 obsahuje:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

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

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

Pracovní 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:
Hravá matematika 6 obsahuje:

6

HRAVÁ

Hravá matematika 9 obsahuje:

MATE
MATIKA

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

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:

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

Hravá matematika 7 obsahuje:

6 7

HRAVÁ
I.
Opakování z 6. ročníku – aritmetika

HRAVÁ

MATE
MATIKA

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

MATE
MATIKA

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 pro 6. ročník ZŠ
Pracovní
sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník
a víceletá
gymnázia
základních škol a víceletá gymnázia.
V souladu s RVP ZV

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:

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

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

Hravá matematika 6 obsahuje:

HRAVÁ

6

MATE
MATIKA

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:

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

ISBN 978-80-7563-133-6

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

ISBN 978-80-7563-133-6

ISBN 978-80-7563-098-8

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

ISBN 978-80-7563-133-6

HRAVÁ

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

ISBN 978-80-7563-099-5

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

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

9

MATE
MATIKA

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník
základních škol a víceletá gymnázia.

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

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

Hravá matematika 6 obsahuje:

HRAVÁ

7

MATE
MATIKA

početn ky

OBČANKA 6 – Chytrý občan

6

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

ISBN 978-80-7563-098-8

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

HRAVÁ

8

OBČANSKÁ
VÝCHOVA
Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Občanka 7
Chytrý
občan

učebn ce 1 d

Občanka 7
Chytrý
občan

HRAVÁ

9

OBČANSKÁ
VÝCHOVA
Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

MŮJ

ČTENÁŘSKÝ
DENÍK

HRAVÁ

MATE
MATIKA

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

6

MATE
MATIKA

početníky

učebn ce 1 d

Metoda otevřené didaktiky

Čtenářský deník
ČTENÁŘSKÝ DENÍK OBSAHUJE:

Učebnice
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie
V souladu s RVP

pracovn seš t

učebn ce

Chytrý občan

metod cká př ručka

OBČANKA

Pracovní sešit je připraven v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Pracovní sešit

04.04.2019 0:09:58

9

pracovn seš t

Další pracovní sešity z řady:

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností
s výukou na ZŠ a víceletých gymnáziích.

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

HRAVÁ

MATE
MATIKA

Učebnice
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

MATE
MATIKA

8. ročník

početníky

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

• Cvičení jsou doprovázena fotograﬁemi a kresbami.

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá
gymnázia
• Součástí pracovního
sešitu je také příloha s přehledem
V souladu s RVP

6 6

HRAVÁ

MATE
MATIKA

9. ročník

ISBN 978-80-7563-099-5

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

LITERATURA

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
a víceletá gymnázia:

s Rámcovým vzdělávacím programem
Alois JIRÁSEK
631626
631626

• 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.

9 9

Hravá literatura 9

LITERATURA

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

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá
gymnázia
6. ročník
V souladu s RVP

početníky

pracovní sešit

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

pracovní sešit

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
a víceletá gymnázia:

PŘIJÍMAČKY
ČESKÝ JAZYK
A LITERATURA

9

881019

6. – 9. ROČ.

Staré pověsti české

Alois JIRÁSEK
pracovní sešit
učebnice
Alois
JIRÁSEK

Mezi proudy

učebnice

Učebnice pro 9. ročník ZŠ

Hravá čeština 9 – učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 9.

788087

9 788087

HRAVÁ LITERATURA 9 obsahuje:

HRAVÁ

ČEŠTINA

pracovní sešit

ALGEBRA

6 6

pracovní sešit

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník
základních škol a víceletá gymnázia.

9. ročník

učebnice

V souladu s RVP

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

8

HRAVÁ

V souladu s RVP

Učebnice
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie

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

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

• 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.

pracovn seš t

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 pracovního sešitu je také příloha s přehledem státních
svátků České republiky.

788075

početníky

HRAVÁ

MATE
MATIKA

ISBN 978-80-7563-133-6

LITERATURA

• Součástí učebnice je rovněž seznámení se základními literárními druhy, způsoby zpracování
textů (poezie, próza) a nejdůležitějšími literárněvědnými pojmy (kompozice díla, žánry).

ahrnuje příloh
ez
u

9

HRAVÁ

ČEŠTINA

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 6 kapitol.

ISBN 978-80-7563-048-3

• Stručně, ale výstižně jsou žákům představeni nejvýznamnější autoři jednotlivých literárních
směrů z různých zemí světa včetně české literatury.

9

Pracovní sešit

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou
na ZŠ a víceletých gymnáziích.

6

pracovní sešit

HRAVÁ

MATE
MATIKA

učebnice

8. ročník

ISBN 978-80-7563-335-4

Dejme
šanci otevřené
didaktice…

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 8

pracovní sešit

Hravá literatura 8

Božena Němcová

Pracovní sešit

9

pracovní sešit

7 7

početníky

Učebnice
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
6 6
V souladu s RVP

Hravá matematika 8 obsahuje:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

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

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN: 978-80-75630-84-1

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

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník
základních škol a víceletá gymnázia.

6 7

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:
Hravá matematika 6 obsahuje:

Hravá matematika 7 obsahuje:

HRAVÁ
I.
Opakování z 6. ročníku – aritmetika

MATE
MATIKA

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

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 pro 6. ročník ZŠ
Pracovní
sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník
a víceletá
gymnázia
základních škol a víceletá gymnázia.
V souladu s RVP ZV

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:

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

Hravá matematika 6 obsahuje:

HRAVÁ

6

MATE
MATIKA

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:

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

ISBN 978-80-7563-133-6

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

ISBN 978-80-7563-133-6

ISBN 978-80-7563-098-8

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

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

8

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

Hravá matematika 9 obsahuje:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

HRAVÁ

MATE
MATIKA

početn ky

učebnice

Učebnice
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

6 6

HRAVÁ

• 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

HRAVÁ

MATE
MATIKA
Geometrie

V souladu s RVP

7 7

HRAVÁ

MATE
MATIKA

početníky

8 8

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

HRAVÁ

MATE
MATIKA

6 6

HRAVÁ

Učebnice
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika

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

Učebnice

pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie
V souladu s RVP

7. ročník

6 6

pracovní sešit

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

ISBN 978-80-7563-099-5

HRAVÁ

MATE
MATIKA

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

8

MATE
MAT KA

HRAVÁ

9

MATE
MATIKA

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

početn ky

788075
788075

HRAVÁ

MATE
MATIKA

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

6

pracovn seš t

9
9

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

a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

učebn ce 1 d

pracovn seš t

pracovní sešit

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

MATE
MATIKA

HRAVÁ

MATE
MATIKA

HRAVÁ

MATE
MATIKA

učebnice

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ

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:

HRAVÁ

MATE
MATIKA

pracovní sešit

• 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

Pracovní sešit je připraven v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

pracovní sešit

• 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).

pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
 Součástí je příloha pro žáky se specifickými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné
V souladu s RVP
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele.

630476

9. ročník

učebnice

ISBN: 978-80-87881-01-9

2021

PŘIJÍMAČKY V POHODĚ 9

učebnice

Učebnice

pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
V souladu s RVP

HRAVÁ

MATE
MATIKA

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

pracovn seš t

Hravá čeština 8 – učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

pracovní sešit

8. ročník

pracovn
seš t

učebn ce

ahrnuje příloh
ez
u

pracovn seš t
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

př mačky

7. ročník

ISBN: 978-80-7563-163-3

nic

9. ROČNÍK

Babička

8

HRAVÁ

6. ročník

6 6

HRAVÁ

MATE
MATIKA

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:
Hravá matematika 6 obsahuje:

učebnice

7

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

632111

učebnice

• Cvičení jsou doprovázena fotograﬁemi a kresbami.

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

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

GEOMETRIE

početníky

788075

www.etaktik.cz

početníky

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

LITERATURA

7. ročník

HRAVÁ

MATE
MATIKA

početníky

9

9

6. ročník

• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou
a zábavnou formou.

pracovní sešit

učebnice

Uče
b

www.etaktik.cz

vět

inná
příč
lová ková
• úče mín ová
tní ci
• mís vé
• pod ustk
ové • příp
• časo

p

nic

ISBN: 978-80-7563-288-3

učebnice

8. ročník

MATE
MATIKA

ISBN: 978-80-7563-211-1

7. ročník

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

6. ročník

m

⚫ Předmluva a úvodní informace
⚫ Pravopis
⚫ Tvarosloví
⚫ Skladba
⚫ Významy a tvoření slov
⚫ Porozumění textu
⚫ Analýza textu
⚫ Testy 1–10
⚫ Záznamové archy

pracovní sešit

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
a víceletá gymnázia:

ými porucha

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

učebnice

pracovní sešit

Dále:
PŘEHLED UČIVA
PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

k
fic

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.

učebnice

9. ročník

sob
PŘÍLOHA
• způ ová
• měr
SPU

pracovní sešit

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.

7. ročník

pracovní sešit

m

učebnice

učebnice

8. ročník

ými porucha

pracovní sešit

ích

6. ročník

početníky

pracovní sešit
9. ročník

HRAVÁ

MATE
MATIKA

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

6 7

pracovní sešit

www.etaktik.cz

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

7

HRAVÁ

pracovní sešit

početníky

6

ISBN: 978-80-7563-263-0

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 5 kapitol.

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

9

MATE
MATIKA

8. ročník

učebnice

• Součástí pracovního sešitu je také schéma politického systému ČR.

LITERATURA

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
a víceletá gymnázia:

8

HRAVÁ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

- podsudkov á
ětn
- pří dm ová
- pře vlastková
é
- pří lňk
ečn
- dopslov
•
áky se s p
ro ž
e
- pří

Vhodně se doplňuje s pracovním sešitem, který obsahuje úryvky z literárních děl
a rozmanité úlohy na práci s textem.
Učebnice má přehledné a poutavé grafické zpracování.

k
fic

učebnice

04.04.2019 0:05:56

lejš
y ved
Druh mětná á

Zahrnuje piktogramy a barevnými panely vyznačené „Úlohy“, které mají podnítit diskuzi, „Zajímavosti“ ozvláštňující výklad a „Vysvětlivky“, v nichž jsou vyloženy významy
některých pojmů z textu.

•
•

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

í.
čen

pracovní sešit

Navazuje na žánrové členění literatury v předchozím ročníku, ve druhé části pak
přechází na hledisko chronologické.

•

Božena Němcová

ČEŠTINA

ISBN 978-80-7563-066-7

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.

•

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

7

učebnice
7. ročník

početníky

učebnice

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou
na ZŠ a víceletých gymnáziích.

ISBNISBN
978-80-7563-047-6
xxxxxxxxxx

HRAVÁ LITERATURA 8 obsahuje:

iu

pracovní sešit

Babička

HC8_obalka_TISK7.indd 1

Uče
b

učebnice

•

8

mín
• mís ové
• pod ustkov
• čas sobové • příp
• způ ová
• měr

Mějme z učení
opravdovou
radost…

Pracovní sešit

788075

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

GEOMETRIE

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
6
6 6
V souladu s RVP

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

HRAVÁ

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 7

9

HRAVÁ

MATE
MATIKA

HRAVÁ

MATE
MATIKA

ARITMETIKA

7

pracovní sešit

ISBN 978-80-7563-098-8

8. ročník

Pokud alespoň na některé otázky odpovíš ANO,
pak držíš v ruce tu správnou učebnici.

Pojďme
to zkusit
jinak…

pracovní sešit

Hravá literatura 7 učebnice

pracovn
seš t
pracovn seš t

mětná vá
- podsudko á
- pří dmětn vá
- pře vlastko
- pří lňková né
- dopsloveč • příčinná
lová
á
- pří tní
kov á
• úče

Dr

í.
čen

učebnice

h vět

lejšíc

ved
uhy

iu

8. ROČNÍK

HRAVÁ

učebnice

ISBN: 978-80-7563-187-9

ČEŠTINA

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

Chceš se naučit rozlišovat mezi kvalitními a nekvalitními
zdroji informací?

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

6. ročník

HRAVÁ

MATE
MATIKA

6 6

HRAVÁ

MATE
MATIKA

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

6

MATE
MATIKA

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

V souladu s RVP

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?

pracovní sešit

MARINKA

7

Zamýšlíš se rád/a nad zajímavými tématy?

Další tituly z řady:

žá k y se s p
eci

PŘÍLOHA
SPU

pracovní sešit

učebnice

pracovní sešit

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
6
6 6
V souladu s RVP

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

učebn ce 1+2 d

pracovní sešit

učebnice

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

ARITMETIKA

početníky

www.etaktik.cz

Aritmetika

Pracuješ rád/a ve dvojicích nebo ve skupinách?

9. ročník

ISBN 978-80-7563-164-0

8. ročník

početníky

ISBN: 978-80-7563-192-3

Učebnice
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

pracovn seš t

pracovn
seš t
K. H. Mácha

pro

učebnice

početníky

pracovní sešit

9. ročník

pracovní sešit

ISBN 978-80-7563-133-6

pracovn seš t

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

početníky

učebn ce

pracovní sešit

učebnice

učebnice

8. ročník

učebnice

8. ročník

V souladu s RVP

MATE
MATIKA

Dáváš přednost svěžím zážitkům před pasivním sezením v lavici
a učením se zpaměti?

7

7. ročník

Učebnice
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie

učebnice

7. ročník

6 6

Učebnice výchovy k občanství pro 6. ročník

HRAVÁ

V souladu s RVP

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-312-5

V souladu s RVP ZV

HRAVÁ

MATE
MATIKA

Učebnice
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika

pracovn seš t

učebnice

pracovní sešit

Uvnitř klíč s řešením

Baví tě být v hodině aktivní?

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

6 6

HRAVÁ

MATE
MATIKA

MATE
MATIKA

• 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

• 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:
6. ročník

pracovní sešit

6 6

Učebnice Hravá matematika 6 – Geometrie

HRAVÁ

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink
klíčových kompetencí

6

pracovní sešit

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

OBČANKA 6 – Chytrý občan

LITERATURA

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

HRAVÁ

MATE
MATIKA

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.

učebn ce

pracovní sešit

učebnice

6

6. ročník

ISBN 978-80-7563-133-6

Pracovní sešit je připraven v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

630469

L TERATURA

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

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:

metod cká př ručka

pracovní sešit

MÁJ

učebnice

Učebnice pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Hravá čeština 7 – učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

pracovní sešit

7. ročník

6. ročník

788075

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

učebn ce

učebn ce

9. ročník

ISBN 978-80-7563-046-9

9

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
a víceletá gymnázia:

ČEŠTINA

ahrnuje příloh
ez
u

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština a Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
a víceletá gymnázia:

PŘEHLED UČIVA
PRŮBĚŽNÉ TESTY

7

HRAVÁ

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

6. ročník

učebnice

631275

04.04.2019 0:01:11

OPAKOVÁNÍ 6. ROČNÍKU
PRÓZA
POEZIE
STAROVĚKÁ LITERATURA
STAROVĚKÁ LITERATURA: ANTIKA
STŘEDOVĚKÁ LITERATURA
STŘEDOVĚKÁ LITERATURA: PÍSEMNICTVÍ
V ČESKÝCH ZEMÍCH
RENESANČNÍ LITERATURA EVROPSKÁ
RENESANČNÍ LITERATURA ČESKÁ
BAROKNÍ LITERATURA
KLASICISMUS

Dále:

Pracovní sešit je připraven v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

pracovn seš t

788075

VIII.
IX.
X.
XI.

• Cvičení jsou doprovázena fotograﬁemi a kresbami.

pracovní sešit

učebn ce

9
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učebnice

K.H. Mácha

MÁJ

K.H. Mácha

ISBN: 978-80-7563-127-5

nic

pracovní sešit

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou a
zábavnou formou.

Další tituly z řady:

Hravá matematika 6 obsahuje:

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

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

pracovní sešit

Hravá literatura 7 pracovní sešit obsahuje:

Další tituly z řady
Procvičování pravopisu – český jazyk pro 2. stupeň ZŠ:

MARINKA

Uče
b

pracovní sešit

učebnice

český jazyk
pro 7. ročník ZŠ

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 7 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také příloha s přehledem krizových
situací.

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

6

• Součástí pracovního sešitu je klíč s řešením.

K. H. Mácha

pracovní sešit

Procvičování
pravopisu

Procvičování pravopisu - český jazyk
pro 7. ročník

ými porucha
m

učebnice

pracovní sešit

V souladu s RVP

k
fic

pracovní sešit

Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

• 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.

Učebnice Hravá čeština 8

učebnice

HRAVÝ

SLOH

• Procvičování pravopisu je součástí ucelené řady učebnic
a pracovních sešitů Hravá čeština pro výuku českého jazyka
na 2. stupni základních škol.

SLOH

učebnice

učebnice

ISBN 978-80-7563-137-4

• Pracovní sešit sestavil odborný tým pedagogů a lektorů
na základě zkušeností s výukou na 2. stupni.

V souladu s RVP

učebnice

6

HRAVÁ

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou
na ZŠ a víceletých gymnáziích.

Matem

Chemie

OBČANSKÁ
VÝCHOVA

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 6

9. ročník

pracovn seš t

učebn ce
pracovn seš t

7

HRAVÁ

ČEŠTINA

Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

í.
čen

7. ROČNÍK

03.04.2019 23:41:04

pracovní sešit

Uvnitř klíč s řešením

Ucelená řada titulů Hravý sloh:

učebnice

8. ročník

učebnice

pracovn seš t

6

V souladu s RVP

Hravý sloh je graficky atraktivně

ISBN 978-80-7563-141-1

7. ročník

7. ročník

8. ročník

Hravý sloh pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

ČEŠTINA

Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

učebn ce

03.04.2019 23:41:04

Učebnice Hravá čeština 7

9. ročník

6. ročník

Pracovní sešit je připraven v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

631268

6

Pracovní sešit

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

učebn ce

788075

 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 specifickými 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.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština a Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
a víceletá gymnázia:

PŘEHLED UČIVA
PRŮBĚŽNÉ TESTY

pracovn seš t

ISBN: 978-80-7563-126-8

9
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6. ročník

Dále:

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
a víceletá gymnázia:

Další tituly z řady
Procvičování pravopisu – český jazyk pro 2. stupeň ZŠ:

•

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

LIDOVÁ SLOVESNOST
EPIKA: BAJKY
EPIKA: BÁJE, MÝTY A EPOSY
EPIKA: POVĚSTI
EPIKA: POHÁDKY LIDOVÉ A AUTORSKÉ
EPIKA: DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY
EPIKA: HUMORISTICKÁ LITERATURA
LYRIKA
LYRICKO-EPICKÉ ŽÁNRY
DRAMA
KOMIKS

Občanská výchova

pracovn seš t

• 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.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

český jazyk
pro 6. ročník ZŠ

• Pracovní sešit sestavil odborný tým pedagogů a lektorů
na základě zkušeností s výukou na druhém stupni.

HRAVÁ

LITERATURA

Hravá literatura 6 pracovní sešit obsahuje:

učebn ce

V souladu s RVP

• Procvičování pravopisu je součástí ucelené řady učebnic
a pracovních sešitů Hravá čeština pro výuku českého jazyka
na 2. stupni základních škol.

HRAVÁ

 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 specifickými 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.

Procvičování
pravopisu

Procvičování pravopisu - český jazyk

Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Literatura
pracovn seš t

6

pracovn seš t

pracovn seš t

HRAVÁ

ČEŠTINApro 6. ročník ZŠ

iu

6. ROČNÍK

Český jazyk

9

MATE
MATE
MATMAT
KA KA

Cvičebnice PŘIJÍMAČKY V POHODĚ 9 Matematika
pro přípravu žáků 9. tříd na jednotné přijímací říz
studiem ukončeným maturitní zkouškou.
Cvičebnice je rozdělena na dvě části:

⚫ První část tvoří sedm testových okruhů. Před kaž
teoretické shrnutí učiva dané látky. Po tomto výčtu
a pouček následuje několik řešených vzorových
typologicky stejné úlohy bez řešení. Každý okruh
úlohami k procvičení.
⚫ Druhá část se skládá z deseti kompletních testů, k
své znalosti z první části publikace a důkladně se ta
zkouškám.

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studen
vytvořit si komplexní představu o tematických obla
znalost je potřeba k úspěšnému složení jednotné přij
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

OVNÍCH SEŠITŮ PRO 2. STUPEŇ ZŠ

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý přírodopis 6
vhodný k utužení získaných znalostí. I ten má
velmi příjemné barevné grafické zpracování,
zpracování,
logické uspořádání a velké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.

0-7563-181-7

9

MATEMATIKA

přijímačky

obsahuje vzorové úlohy
zení na střední školy se

ždým z nich naleznete
nejdůležitějších pojmů
úloh, vedle nichž jsou
h je zakončen několika

9

PŘIJÍMAČKY
MATEMATIKA

Hravá fyzika 9
pracovní sešit

Příprava na jednotné přijímací řízení SŠ

ntovi pomohly
astech, jejichž
jímací zkoušky

2021

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

Přednosti pracovního sešitu Hravá fyzika:

• atraktivní grafická úprava podporující přehlednost

PŘIJÍMAČKY V POHODĚ 9

probírané látky
• vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem
• kreativní cvičení připravená zkušenými pedagogy
• možnost využívat během výuky interaktivní sešit

o shrnutí učiva
o dvojice neřešených a řešených příkladů
o tematicky řazené testové úlohy
o 10 kompletních testů s odpovědními archy
o řešení online

s bonusovým digitálním obsahem
• pracovní sešit je vhodným doplňkem
k učebnici Hravá fyzika 8

+ E-LEARNING 30 + 30 LEKCÍ
ISBN: 978-80-7563-279-1

pracovní sešit

631817

kde si můžete procvičit
ak připravit k přijímacím

Pracovní sešit je připraven v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý přírodo
dopis 7,
vhodný k upevnění získaných znalostí. Také ten má příjemné

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 7

barevné grafické zpracování, logické uspořádání

určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho
barevné zpracování,
zpracování, logické uspořádání
a velké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.

odpovídající učebnici a velké množství obrázků pro lepší
pochopení učiva.

ISBN: 978-80-7563-156-5

9

Učebnice je připravena v souladu

788075

pracovní sešit

pracovní sešit

dějiny evropských států od doby zániku západořímské říše. Poté je pozornost
věnována dějinám našich zemí od dob Sámovy říše po první české krále.

evropských států a poté s dějinami našich zemí.

pracovní sešit

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

Učebnici doplňuje pracovní
sešit Hravý dějepis 7.

Hravý dějepis 7 – Středověk a raný novověk

války, znovu jsou odděleně probírány dějiny evropských a českých zemí.

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.

pracovní sešit
CESKÝ
JAZYK

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

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Posledním oddílem učebnice jsou dějiny raného novověku do konce třicetileté

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.

7

STŘEDOVĚK A RANÝ NOVOVĚK

až po dobu objevných plaveb. Žáci se opět seznámí nejprve s dějinami významných

ISBN: 978-80-7563-050-6

Učebnice je připravena v souladu

s Rámcovým vzdělávacím programem.

631565

pracovní sešit

Další část učebnice je věnována dějinám vrcholného a pozdního středověku

CESKÝ
JAZYK

pracovní sešit

důležitých pojmů.

V první části zachycuje učebnice dějiny raného středověku. Nejprve jsou popsány

2)

Na začátku jednotlivých oddílů raného středověku, vrcholného a pozdního středověku

Hravý přírodopis 7

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

1)

3)

Učebnice je koncipována podle nejnovějších taxonomických poznatků. Umožňuje žákům

a abecedně uspořádaný výkladový slovníček všech

učebnice

Hravý zeměpis 7 – Regionální zeměpis kontinentů

myšlení vhodně kladenými otázkami.

učebnice

učebnice

učebnice

Speciální piktogramy
piktogramy,, obrázky
obrázky,, schémata
schémata,, fotograﬁe a jiné graﬁcké detaily
napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně
orientuje na rozvíjení konstruktivního a kritického

V souladu s RVP ZV

• 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
Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
rozdělení a zástupce. Seznámí se jak s rostlinami výtrusnými, tak s rostlinami semennými.
V souladu s RVP

na pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet doma.

7
s nimiž se při výuce dějepisu pracuje.

Učebnice pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

– pláštěnce a bezlebeční – ke složitějším strunatcům – kruhoústým, parybám, rybám,

získat kvalitní a hluboké znalosti problematiky, ale zároveň je motivuje a baví. Jednotlivé

HRAVÝ

DĚJEPIS

Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 6. ročníku a základní pojmy,

Výkladová část učebnice je rozdělena do dvou hlavních tematických celků,
věnovaných zoologii a botanice:

kapitoly jsou zpestřeny o výklady nových pojmů, rozšiřující informace a zajímavosti. Obsahují

Hravý dějepis 7

PŘÍRODOPIS

Učebnice obsahově navazuje na Hravý přírodopis 6.

také názorná schémata, obrázky, závěrečné otázky k opakování a zamyšlení a také náměty

Pracovní sešit je připraven v souladu

s Rámcovým vzdělávacím programem.

630681

pracovní sešit

ů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

a úkoly k opakování.

HRAVÝ

788075

pracovní sešit

2. díl

Procvičovací sešit pro 9. ročník
Procvičovací
ZŠ
sešit pro 9. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
V souladu s RVP ZV

ISBN: 978-80-7563-068-1

pracovní sešit

1. díl

7

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

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

9

7

STŘEDOVĚK A RANÝ NOVOVĚK

9

788075

s Rámcovým vzdělávacím programem.

630506

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

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Pracovní sešit doplňuje učebnice
Hravý přírodopis 8:

Pracovní sešit doplňují učebnice Hravý zeměpis 8:

ISBN: 978-80-7563-269-2

Hravý zeměpis 8Hravý zeměpis 8
Česká republika

HRAVÝ

HRAVÝ

s předcházejícími díly. Dozvíte se zde informace týkající se polohy a přírodních

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.

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.

které žákům pomohou zjistit míru získaných znalostí.

788075

631527

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý přírodopis 8,
8
vhodný k upevnění získaných znalostí. Také ten má příjemné
barevné grafické zpracování,
zpracování logické uspořádání odpovídající
učebnici a velké množství obrázků pro lepší pochopení učiva.

ISBN: 978-80-7563-153-4

9

HRAVÝ

788075

9
Opakování učiva 8. ročníku
Geologické vědy
Mineralogie
Petrologie
Geologické děje
Geologický vývoj území ČR
Půda
Geologické dějiny Země
Ekologie

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

ISBN: 978-80-7563-220-3

9

vztahy, zajímavosti a na praktické využití. Učební materiál je rovněž obohacen o úkoly.

HRAVÁ

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

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.

9

FYZIKA

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Hravý zeměpis 9
Lidé a hospodářství

HRAVÝ

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,

Učebnice je připravena v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

631510

V souladu s RVP

9

9

V učebnici jsou rovněž na konci jednotlivých kapitol zařazeny otázky sloužící k opakování.

opakovacích otázek, jež se věnují probraným tématům.
Na závěr je zařazeno několik námětů na laboratorní práce

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.

ISBN: 978-80-7563-205-0

9

788075

632050

Učebnice je připravena v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

HRAVÝ

NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY

s obdobím od 60. let do pádu komunismu. Poslední část učiva se věnuje dějinám po roce 1989.

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

V úvodu každého oddílu je vždy stručně charakterizováno dané období, samostatné

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.

ISBN: 978-80-7563-242-5

Učebnici doplňuje pracovní
sešit Hravý dějepis 9.

Učebnice je připravena v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

9

DĚJEPIS

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

kapitoly jsou věnovány vývoji kultury, vědy a techniky.

na organismy a také se dozvědí něco o vztazích mezi jednotlivými populacemi v rámci

V polovině a na konci učebnice mají žáci k dispozici dva soubory

9
Hravý dějepis 9

Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 8. ročníku a základní pojmy, s nimiž se při výuce

ekosystémů a jejich působení na organismy. Poslední část ekologického bloku učebnice
je věnována působení člověka a ochraně životního prostředí.

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

• 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

dějepisu pracuje.

V souladu s RVP ZV

se základními ekologickými pojmy, poznají důsledky vlivu neživých složek prostředí

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,

NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY

V pracovním sešitě Hravý dějepis 9 najdete:

PŘÍRODOPIS

• Druhý tematický celek učebnice se zaměřuje na základy ekologie. Žáci se v něm setkají

názorných schémat a podnětů pro pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet ve škole či doma.

9

DĚJEPIS

• 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

Pracovní sešit je připraven v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

HRAVÝ

Učebnice byla vytvořena na základě nejnovějších poznatků z oblasti geologie i ekologie a je

HRAVÝ

Pracovní sešit Hravý dějepis 9 obsahuje kapitoly:

ISBN: 978-80-7563-244-9

Učebnice pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

 postupná příprava na přijímací řízení
 řešení online

s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

skupin. Geomorfologická část se věnuje problematice formování zemského povrchu

 zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů
 teoretické shrnutí učiva

Učebnici doplňuje pracovní
sešit Hravý dějepis 8.

• 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

prostřednictvím vnitřních a vnějších geologických dějů. V poslední části geologického celku,

koncipována tak, aby žáci získali nejen kvalitní znalosti o dané problematice, ale také motivaci

8

 aktivizační a opakovací úlohy

Učebnice je připravena v souladu

Přílohy:

Pracovní sešit doplňuje učebnice
Hravý přírodopis 9:

věnované paleontologii, se žáci seznámí s geologickými dějinami a s vývojem života na Zemi.

a výkladový slovníček s přehledem použitých pojmů.

Učebnice je připravena v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ

s jejich dělením podle chemického složení i jednotlivými zástupci. V petrologické části se žáci

který je určen k upevnění získaných znalostí.

logické uspořádání a velké množství obrázků

HRAVÝ

788075

PŘÍRODOPIS

dozvědí, jak se třídí horniny podle způsobu vzniku, a poznají typické horniny jednotlivých

Snad vás potěší jeho barevné zpracování,
pro lepší pochopení učiva.

ISBN: 978-80-7563-151-0

9

Učebnice je rozdělena do dvou tematických celků:

ISBN: 978-80-7563-287-6
ISBN: 978-80-7563-278-4

pojmů použitých v učebnici a výběrový rejstřík významných
osobností.

i předměty studia. Podrobně se věnuje mineralogii, petrologii, geomorfologii a paleontologii.

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

se seznámíte s jeho sektory, jednotlivé podkapitoly se zaměřují na zemědělství,
průmysl, dopravu, služby a na jejich vzájemné propojení. Nechybí ani učivo

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

V mineralogické části učebnice jsou žáci obeznámeni s fyzikálními vlastnostmi nerostů,

od kolonizace světa až po mezinárodní organizace – se kromě jiného zaměřuje
na obyvatelstvo Země, jeho kulturu, sídla aj. V kapitole Světové hospodářství

zabývající se problematikou životního prostředí a jeho globálních změn.

V učebnici lze nalézt přehledné časové osy, díky nimž se žáci lépe zorientují v probírané látce. 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-

8

pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

oddílech najdete i kapitoly věnované vývoji kultury, vědy, vzdělanosti a pokroku.

• První a rozsáhlejší se zabývá geologickými vědami, seznamuje žáky s jejich přehledem

LIDÉ A HOSPODÁŘSTVÍ

Tato učebnice, díky níž se můžete detailněji seznámit s politickým zeměpisem –

NOVOVĚK

Na konec jednotlivých větších celků je zařazeno souhrnné opakování daného období, které má

Hravý přírodopis 9

ZEMĚPIS

Do rukou se vám dostává poslední díl z řady učebnic zeměpisu s podtitulem
Lidé a hospodářství.

světové války a jejích důsledků.

V úvodu každého oddílu je vždy stručně charakterizováno dané období a v jednotlivých

Pracovní sešit je připraven v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Pracovní sešit je připraven v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

HRAVÝ

DĚJEPIS

Nejprve je popsáno období 2. poloviny 17. a 18. století. Poté je pozornost věnována Velké francouzské 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

upevnit získané znalosti a poskytnout žákům zpětnou vazbu.

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Další pracovní sešity pro 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:
V souladu s RVP

Pracovní sešit doplňuje učebnice Hravý zeměpis 9:

Učebnice plynule navazuje a doplňuje předchozí díly Hravá fyzika 6, 7 a 8. Učebnice se dělí

8
Hravý dějepis 8

Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 7. ročníku a základní pojmy, s nimiž se při výuce dějepisu

Kromě dějin evropských a světových se učebnice podrobně zabývá také dějinami českých zemí.

Pracovní sešit Hravý přírodopis 9 je rozdělen do následujících kapitol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LIDÉ A HOSPODÁŘSTVÍ

Další pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

Hravá fyzika 9

V souladu s RVP ZV

Učebnice je připravena v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

631404

ZEMĚPIS

• 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

učebnice

s Rámcovým vzdělávacím programem.

ISBN: 978-80-7563-140-4

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

ISBN: 978-80-7563-298-2

Pracovní sešit je připraven v souladu

Učebnice zachycuje dějiny novověku od konce třicetileté války do konce první světové války.

Učebnice pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

V polovině a závěru učebnice jsou zařazeny opakovací otázky a úkoly,

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 8
Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 8
určený k utužení získaných znalostí.
Potěší
vás jeho
určený
k utužení
získaných znalostí. Potěší vás jeho
barevné zpracování, logické uspořádání
a velké
barevné
zpracování, logické uspořádání a velké
množství obrázků pro lepší pochopení
učiva.
množství
obrázků pro lepší pochopení učiva.

V pracovním sešitu Hravý zeměpis 9 najdete:

FYZIKA
v souladu s RVP.

biologie člověka.

konstruktivního a kritického myšlení
vhodně
Učební
text kladenými
je rozšířenotázkami.
o zajímavosti, které poskytují žákům informace nad rámec

631350

pracuje.

• Druhá část učebnice je věnována úvodu do biologie člověka. Žáci se zde seznámí s etologií,

• Pátá část je věnována pokusům, na kterých si žáci procvičí a upevní své znalosti z oblasti

všechny
státypřehlednou
daného regionu
společné,
také
bližší seznámení s evropskými
uvozeny stručnou charakteristikou
a doplněny
mapou.
Užitečný
je také

ISBN: 978-80-7563-152-7

HRAVÁ

8

HRAVÝ

788075

PŘÍRODOPIS

botaniky a zoologie.

státy.
stát
je uvedenkulturního
stručnýmidědictví
základními informacemi o hlavním
přehled českých památek zapsaných
naKaždý
seznam
hmotného
městě, státním zřízení, rozloze, počtu obyvatel, roce vstupu do EU a NATO,
UNESCO, který je zařazen v závěru.
měně, úředním jazyce, a nechybí ani vyobrazení státní vlajky. Vedle přírodní
a socioekonomické charakteristiky je věnována pozornost například slavným
Speciální piktogramy, obrázky, schémata, fotograﬁe a jiné graﬁcké detaily
osobnostem a významným pamětihodnostem daného státu.
napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně orientuje na rozvíjení

9

kapitol a to vedení elektrického proudu, magnetické pole, elektromagnetická indukce,
Pracovní sešit pro 9. ročník na
ZŠsedm
a víceletá
gymnázia
elektromagnetické záření, optika, jaderné reakce astronomie. Díky speciálním piktogramům
V souladu s RVP
se žáci dobře orientují v textu a jsou upozorněni na pokusy, domácí pokusy, mezipředmětové

ISBN: 978-80-7563-135-0

9

původem a vývojem člověka a lidskými rasami.
Nejprve se seznámíte
s vymezením,
polohou a přírodními podmínkami
podmínek České republiky, dále obyvatelstva,
jeho vývoje,
složení i osídlení
• Třetí, nejrozsáhlejší část učebnice je věnována jednotlivým orgánovým soustavám.
vodstvem, podnebím a vegetací) tohoto světadílu a následně
a nechybí zde ani charakteristika (povrchem,
našeho hospodářství.
je zde poskytnut ucelený pohled na stavbu lidského těla. Nedílnou součástí jsou
budete moci poznat i jeho socioekonomickou charakteristiku (obyvatelstvo
pro gymnázia
8. ročník ZŠ a víceletáŽákům
gymnázia
Učebnice pro 8. ročník Učebnice
ZŠ a víceletá
také kapitoly o vývinu jedince, genetice a první pomoci.
a hospodářství).
V souladu s RVP
Detailněji budete moci poznat Českou republiku z hlediska jednotlivých správních
V souladu s RVP
• Čtvrtou část učebnice tvoří abecedně řazený slovníček použitých pojmů.

celků – krajů, jejichž přehled začíná
hlavním
městem Prahou
a postupně
probírá severní, západní, jižní, východní
Přehled
jednotlivých
regionů
Evropy – střední,
všech dalších 13 krajů. Dílčí kapitoly
o správních –celcích
České
republiky
jsou
a jihovýchodní
zahrnuje
kromě
obecné
charakteristiky, tedy toho, co je pro

8

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

• 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

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

• V první části učebnice je zopakováno učivo sedmého ročníku. Žáci si zde osvěží své znalosti

EVROPA
ČESKÁ REPUBLIKA

NOVOVĚK

• Chronologický přehled českých a světových dějin
od roku 1700 do roku 1918
• Chronologický přehled zaměřený na průmyslovou revoluci
a technický pokrok
• Přehled uměleckých slohů

Výkladová část učebnice je rozdělena do několika celků, které na sebe logicky navazují.

Držíte v rukou učebnici Hravý zeměpis
8 s se
podtitulem
Českáučebnice
republika.
Dostává
Vám do rukou
Hravý zeměpis 8 – Evropa, v níž poznáte
Členění této učebnice odpovídá uspořádání,
na které
jste si už zvykli během práce
světadíl, který
obýváme.

HRAVÝ

DĚJEPIS

V pracovním sešitě Hravý dějepis 8 najdete:

Přílohy:

Hravý přírodopis 8

ZEMĚPIS
ZEMĚPIS

Evropa

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je připraven v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Pracovní sešit je připraven v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

8
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

pracovní sešit

EVROPA A ČESKÁ REPUBLIKA

Další pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

ISBN: 978-80-87881-99-6

HRAVÝ

PŘÍRODOPIS
Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

pracovní sešit

• Opakování učiva 7. ročníku
• Úvod do biologie člověka
• Anatomie a fyziologie člověka
• Vývin jedince
• Genetika
• První pomoc

Další pracovní sešity pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

• moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci
a kreativitu žáků

Hravý dějepis 8 – Novověk

• 60 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol

• každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní
poznámky

• souhrnný test na konci každé kapitoly

8

Pracovní sešit Hravý přírodopis 8 je rozdělen do následujících kapitol:

HRAVÝ

ZEMĚPIS

V pracovním sešitu Hravý zeměpis 8 najdete:

učebnice

pracovní sešit

s Rámcovým vzdělávacím programem.

pracovní sešit

hravý

Početník
Početník

inutovkám nebo domácí

s Rámcovým vzdělávacím
ávání.

poutavými zajímavostmi.
zajímavostmi. Průběžně jsou zařazeny barevně odlišené panely se
stručným shrnutím probíraného učiva, každý tematický celek uzavírají otázky

pracovní sešit

99

hravý

ovací sešit pro 9. ročník ZŠ

ch k důkladnému procvičování

regionální přehled a doplňuje informace o nejrůznější turistické atraktivity.
atraktivity.

Základní učební text je i v této učebnici zvýrazněn klíčovými slovy a obohacen

• 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

Hravý dějepis 9 – Nejnovější dějiny

8

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

vodstvo, podnebí, přírodní krajiny), dále se věnují obyvatelstvu a kultuře,
kultuře,

navazují popisem hospodářství (zemědělství, průmysl a služby). Vše propojuje dílčí

HRAVÝ

DĚJEPIS

V pracovním sešitě Hravý dějepis 7 najdete:

• Chronologický přehled českých a světových dějin
od roku 600 do roku 1650
• Naučné přehledy vědy, kultury a architektury

obojživelníkům, plazům, ptákům a savcům. U těchto skupin živočichů se žáci seznámí s jejich

Všechny kapitoly systematicky odpovídají geograﬁcké charakteristice regionů

7

Hravý dějepis 7 obsahuje kapitoly:
• Raný středověk
• Vrcholný a pozdní středověk
• Raný novověk

Přílohy:

vyšších organismů počínaje charakteristikou celého kmene přes nejjednodušší strunatce

– nejprve se zaměřují na jejich polohu
polohu,, představují přírodní podmínky (povrch,

Učebnice je připravena v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

881750

učebnice

GEOMETRIE

V souladu s RVP ZV

• Zoologická část učebnice je věnována strunatcům. Žáci zde naleznou kompletní přehled

Hravý zeměpis 8 – Evropa

HRAVÁ

MATE
MATIKA

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

Pracovní sešit je připraven v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

631398

charakteristikou, stavbou těla a některými zástupci.
REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS KONTINENTŮ

ISBN: 978-80-7563-072-8

pracovní sešit

631794

HRAVÝ

788087

PŘÍRODOPIS

Hravý přírodopis 7

HRAVÝ

vybraným regionům světa – Africe
Africe,, Americe
Americe,, Asii
Asii,, Austrálii a Oceánii,
Oceánii, Arktidě
a Antarktidě
Antarktidě..

Hravý zeměpis 8 – Česká republika

563-179-4

788075

ZEMĚPIS

Do rukou se vám dostává další z řady učebnic zeměpisu, která se tentokrát věnuje

Hravý zeměpis 9 – Lidé a hospodářství

2. díl

Procvičovací sešit pro 8.
Procvičovací
ročník ZŠ sešit pro 8. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV V souladu s RVP ZV

ISBN: 978-80-7563-139-8

9

Hravý zeměpis 7

učebnice

1. díl

Rámcovým vzdělávacím
ání.

Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

Pracovní sešit doplňuje
učebnice Hravý přírodopis 7:

Pracovní sešit je připraven v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

630711

učebnice

hravý

Početník
Početník

788075

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Regionální zeměpis kontinentů

pracovní sešit

88

hravý

ací sešit pro 8. ročník ZŠ

k důkladnému procvičování

utovkám nebo domácí

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-071-1

• Opakování učiva 6. ročníku
• Strunatci včetně savců
• Botanika
• Společenstva

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

Další pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

9

7

9

Další pracovní sešity pro 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

• souhrnný test na konci každé kapitoly

pracovní sešit

učebnice 2. díl

631770

ISBN: 978-80-87881-75-0

s Rámcovým vzdělávacím programem.

630698

REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS KONTINENTŮ

pracovní sešit

7563-177-0

Součástí učebnice jsou rovněž přehledné, abecedně řazené

Pracovní sešit Hravý přírodopis 7 je rozdělen do následujících kapitol:

HRAVÝ

• moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci
a kreativitu žáků

Pracovní sešit doplňuje
učebnice Hravý zeměpis 7:

788075

ZEMĚPIS

• 56 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol

• každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní
poznámky

Hravá fyzika 8 – učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

2. díl

V souladu s RVP ZV
V souladu s RVP ZV

Učebnici doplňuje pracovní
sešit Hravý dějepis 6.

Na konci velkých celků (např. pravěku, antického Řecka atd.)
se nachází souhrnné opakování, které upevní získané
znalosti a poskytne žákům zpětnou vazbu.

Učebnice je připravena v souladu

V pracovním sešitu Hravý zeměpis 7 najdete:

učebnice

1. díl

posilují orientaci v mezipředmětových vztazích.

rejstříky významných osobností a důležitých pojmů

9

učebnice

Početník
Početník

utovkám nebo domácí

Rámcovým vzdělávacím
Procvičovací
Procvičovací sešit pro
7. ročník ZŠsešit pro 7. ročník ZŠ
vání.

ZŠ
Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

se žáci dozvědí o Etruscích, punských válkách i významných osobnostech.

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

souvisejících s probíraným učivem.

pracovní sešit

77
7
7

hravý

Stejně podrobně jsou zpracovány dějiny římské civilizace, řadu zajímavostí

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

ISBN: 978-80-7563-069-8

Učebnice je připravena v souladu

hravý

konﬂikty a dalšími významnými událostmi řeckých dějin až do zániku
řecké samostatnosti.

3)

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.

6

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

pracovní sešit

Na úplném konci jsou obsaženy laboratorní práce a abecedně uspořádaný výkladový slovníček

PRAVĚK A STAROVĚK

Další kapitoly detailně popisují historii starověkého Řecka včetně

minojské a mykénské civilizace. Žáci se seznámí s řeckými válečnými

pracovní sešit

otázek
V polovině a v závěru učebnice je pro žáky připraven bohatý soubor opakovacích otázek.

s Rámcovým vzdělávacím programem.

í k důkladnému procvičování

pracovní sešit

schémata, obrázky, závěrečné otázky či náměty na pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet doma.
doma

až po dobu železnou. Později se zaměřuje na starověké orientální státy,
Mezopotámii, Egypt, Indii a Čínu.

pracovní sešit

Hravý zeměpis 6 – Planeta Země

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

HRAVÝ

DĚJEPIS

Učebnice zachycuje celé období pravěku a starověku. Nejprve se věnuje

vývoji lidského druhu a způsobu života v pravěku od doby kamenné

2)

pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP
 aktivizační a opakovací úlohy
 zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

9

pracovní sešit

logické uspořádání a velké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.

V souladu s RVP ZV

Učebnice je koncipována podle nejnovějších taxonomických poznatků tak, aby umožňovala

všech použitých důležitých pojmů.

6
1)

Buňka, v níž se dozví nejen o jednotlivých typech buněk, ale i o stavbě a funkci jejich organel.
přehled nižších organismů počínaje viry a bakteriemi, přes řasy, celou říši hub až k široké
škále bezobratlých živočichů.

Hravý dějepis 6 – Pravěk a starověk

Na začátku učebnice se žáci seznámí se základními pojmy dějepisu a institucemi,
v nichž můžeme získat historické informace.

Učebnice pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

o jeho základních projevech a podmínkách včetně vztahů mezi organismy a prostředím.

Největší část učebnice je věnována organismům samotným. Žáci zde naleznou kompletní

Matema�ka
v pohodě

 teoretické shrnutí učiva
 postupná příprava na přijímací řízení
 řešení online

pracovní sešit

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 6
vhodný k utužení získaných znalostí. I on má velmi
příjemné barevné graﬁcké zpracování,
zpracování,

HRAVÝ

Pracovní sešit je připraven v souladu

Hravý dějepis 6 – Pravěk a starověk

učebnice

myšlení vhodně kladenými otázkami na konci každé kapitoly.

6

6

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

s Rámcovým vzdělávacím programem.

881354

PŘÍRODOPIS

a Země včetně stavby zemského tělesa. Volně pak přechází k učivu o vzniku života na Zemi,

• Ucelený pohled na buňku jako základní jednotku živých organismů podává žákům část

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia•
V souladu s RVP

788087

učebnice

učebnice

prac. sešit

Všechny tyto graﬁcké detaily, obrázky, grafy a fotograﬁe napomáhají k lepšímu

osvojení učiva. Učebnice se cíleně zaměřuje na rozvíjení samostatného a logického

ISBN: 978-80-87881-35-4

9

pracovní sešit

učebnice 2. díl

piktogramy. Průběžně jsou zařazovány barevně odlišené panely se stručným

shrnutím probíraného učiva, každý tematický celek je doplněn otázkami k opakování.
opakování.

630940

PRAVĚK A STAROVĚK

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Výkladová část učebnice je rozdělena do několika celků, které na sebe logicky navazují.

PLANETA ZEMĚ

Tematicky navazují kapitoly, které se věnují obyvatelstvu jednotlivých zemí,

Základní učivo je doplňováno poutavými zajímavostmi označenými speciálními

• Přehled dějin pravěku
• Přehled dějin starověkých civilizací
• Památky starověkého světa

• Část Planeta Země je úvodem do nauky o Zemi. Žáci se zde seznámí se vznikem vesmíru

Následují kapitoly týkající se Země
Země,, konkrétně vytváření zemského povrchu a toho,

jak se na Zemi orientovat za pomoci map. Další kapitoly seznamují žáky s jednotlivými
přírodními sférami naší planety – litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou

jeho rozvrstvení,
rozvrstvení, světovému hospodářství a mezinárodním organizacím.
organizacím.

Přílohy:

Hravý přírodopis 6

HRAVÝ

V úvodu se učebnice zabývá vesmírem a detailněji charakterizuje sluneční soustavu.
soustavu.

a biosférou.

788075

HRAVÝ

Český jazyk
v pohodě

DĚJEPIS

V pracovním sešitě Hravý dějepis 6 najdete:

Pracovní sešit je připraven v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

ZEMĚPIS

Planeta Země

ISBN: 978-80-7563-346-0

vací
Š sešit pro 7. ročník ZŠ

Hravá matematika 8 – Geometrie

9

Pracovní sešit je připraven v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem.

630735

Hravý zeměpis 6

ny, zpravidla do 3 sloupců
sti.

učebnice 2. díl

788075

ISBN: 978-80-7563-094-0

6

Hravý dějepis 6 obsahuje kapitoly:
• Úvod do dějepisu
• Pravěk
• Úvod do starověku
• Přední východ
• Egypt
• Indie a Čína
• Řecko
• Řím

• 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

Hravý přírodopis 6

ISBN: 978-80-7563-073-5

9

Pracovní sešit doplňuje učebnice
Hravý přírodopis 6:

V souladu s RVP ZV

Hravý přírodopis 8

631756

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Učebnice a pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia

Další pracovní sešity pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

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

– přehledně zpracovanou přílohu vesmír a Země

HRAVÝ

Dějepis

PŘÍRODOPIS

učebnice

7563-175-6

– souhrnný test na konci každé kapitoly

• Opakování učiva 5. ročníku
• Planeta Země
• Život na Zemi
• Buňka
• Mikroorganismy
• Rostliny a houby
• Živočichové – bezobratlí
• Laboratorní práce

PLANETA ZEMĚ

– moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci
a kreativitu žáků

6

Pracovní sešit Hravý přírodopis 6 je rozdělen do následujících kapitol:

HRAVÝ

ZEMĚPIS

– každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní
poznámky

pracovní sešit

V souladu s RVP ZV
V souladu s RVP ZV

Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ
ZŠ

V publikaci Hravý zeměpis 6 najdete:

– 56 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 6 kapitol

Hravý přírodopis 9

početníky

2. díl

1. díl

prac. sešit

Početník
Početník

í k důkladnému procvičování

Rámcovým vzdělávacím
Procvičovací
Procvičovací sešit pro
6. ročník ZŠsešit pro 6. ročník ZŠ
vání.

Přírodopis

učebnice

6
66
6

hravý

hravý

vací
Š sešit pro 6. ročník ZŠ

ny, zpravidla do 3 sloupců
sti.

utovkám nebo domácí

Zeměpis
pracovní sešit

Fyzika

učebnice

ma�ka

Čtení s porozuměním němčina

Ruská
grama�ka

Čtení s porozuměním
- ruš�na

Čten s
porozuměnm
ruš�na
7

pracovn seš t
v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně
vysvětlen pomocí příkladů

•

důraz je kladen na tato témata: pozdravy, rodina, zvířata a národnosti. Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

•

moderní a atraktivní grafické zpracování

•

v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených
gramatických jevů

•

součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

•

v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených
gramatických jevů
součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá
gymnázia
•
•
•

•
•
•

ISBN:

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 grafické zpracování

3

RUSKÁ

GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených
gramatických jevů
součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

978-80-7563-328-6
Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia – 1. díl
•

•
•

•
•
•

8

NĚMECKÁ

GRAMATIKA

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

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

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
7. ročník
GRAMATIKA

ISBN:

Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

8. ročník

GRAMATIKA

GRAMATIKA

978-80-7563-330-9

Uvnitř klíč s řešením

9. ročník
GRAMATIKA

ISBN:

GRAMATIKA

97

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá
gymnázia
•
•
•

•
•
•
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

7. ročník
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 cvičení

7

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia – 1. díl
•

•

•

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

Procvičovací
• důrazsešit
je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené
jídlo.ZŠ
Žáci
si je důkladně
procvičí jak ve drilovacích, tak
pro 7. ročník
a víceletá
gymnázia
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních
V souladu s RVP ZV

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
7. ročník

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

I. DÍL

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

•
•

•
•
•

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 cvičení

7. ročník
Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia – 1. díl

NĚMECKÁ

GRAMATIKA

•

Procvičovací sešitek
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. díl
V souladu s RVP ZV

•
•

•
•
•

7. ročník

•

Procvičovací sešitek
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. díl
V souladu s RVP ZV

•
•

•
•
•

NĚMECKÁ

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

7. ročník

ISBN:

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 cvičení

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ

NĚMECKÁa víceletá gymnázia – 1. díl

GRAMATIKA

• vsešitek
úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně
Procvičovací
vysvětlen pomocí příkladů
pro 9. ročník
ZŠ ajevíceletá
gymnázia,
díl přátelé, oblíbené
• důraz
kladen na témata
volný čas,I.hobby,
jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak
V souladu sve
RVP
ZV
tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

Procvičovací sešitek
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. díl
V souladu s RVP ZV

•

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

•

Procvičovací sešitek
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. díl
V souladu s RVP ZV

•
•

•
•
•

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 cvičení

8. ročník

7. ročník

9. ročník

•
•
•

•

•
•

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 cvičení

ISBN:

978-80-7563-273-9

•
•
•

8. ročník

7. ročník

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 cvičení

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ

NĚMECKÁa víceletá gymnázia – 1. díl

GRAMATIKA

• vsešitek
úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně
Procvičovací
vysvětlen pomocí příkladů
pro 9. ročník
ZŠ ajevíceletá
gymnázia,
díl přátelé, oblíbené
• důraz
kladen na témata
volný čas,I.hobby,
jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak
V souladu sve
RVP
ZV
tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

Procvičovací sešitek
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. díl
V souladu s RVP ZV

•

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

7

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia – 1. díl
•

•
•
•

•

ISBN:

součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám
7. ročník

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ
•

•

•
•
•

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

moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

7. ročník

•

II. DÍL

•

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

•

•
•
•

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

NĚMECKÁ

GRAMATIKA
II. DÍL

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

obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

•

•

•
•
•

9. ročník

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ

NĚMECKÁa víceletá gymnázia – 1. díl

NĚMECKÁ

GRAMATIKA

GRAMATIKA

• vsešitek
úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně
Procvičovací
vysvětlen pomocí příkladů
pro 7. ročník
ajevíceletá
gymnázia,
díl přátelé, oblíbené
• ZŠ
důraz
kladen na témata
volný čas,I. hobby,
jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak
V souladu sve
RVP
ZV
tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

Procvičovací sešitek
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. díl
V souladu s RVP ZV

•

•
•
•

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

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 cvičení

8. ročník

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ

NĚMECKÁa víceletá gymnázia – 1. díl

GRAMATIKA
•

I. 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

Procvičovací
sešitje kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené
• důraz
si je důkladně
procvičí jak ve drilovacích, tak
pro 9. ročník jídlo.
ZŠ aŽáci
víceletá
gymnázia
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních
V souladu s RVP ZV
•

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

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 cvičení

7. ročník

•

8. ročník

7. ročník

9. ročník

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

•
•

ISBN:

978-80-7563-273-9

•
•
•

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 cvičení
8. ročník

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

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 cvičení

•
•
•

moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

•

Procvičovací sešitek
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. díl
V souladu s RVP ZV

•
•

•
•
•

•

Procvičovací sešitek
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. díl
V souladu s RVP ZV

•
•

•
•
•

NĚMECKÁ

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ

NĚMECKÁa víceletá gymnázia – 1. díl

GRAMATIKA

• vsešitek
úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně
Procvičovací
vysvětlen pomocí příkladů
pro 9. ročník
ZŠ ajevíceletá
gymnázia,
díl přátelé, oblíbené
• důraz
kladen na témata
volný čas,I.hobby,
jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak
V souladu sve
RVP
ZV
tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

Procvičovací sešitek
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. díl
V souladu s RVP ZV

•

•
•
•

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

GRAMATIKA
Procvičovací sešitek
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. díl
V souladu s RVP ZV

9. ročník
Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia – 1. díl

NĚMECKÁ

GRAMATIKA

•

•
•

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 cvičení

ISBN:

978-80-7563-273-9

•
•
•

8. ročník

7. ročník

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 cvičení

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ

NĚMECKÁa víceletá gymnázia – 1. díl

GRAMATIKA
•

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

• vsešitek
úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně
Procvičovací
vysvětlen pomocí příkladů
pro 9. ročník
ZŠ ajevíceletá
gymnázia,
díl přátelé, oblíbené
• důraz
kladen na témata
volný čas,I.hobby,
jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak
V souladu sve
RVP
ZV
tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních
•
•
•

9. ročník
Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia – 1. díl

NĚMECKÁ

•

•
•

ISBN:

978-80-7563-273-9

•
•

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ

NĚMECKÁa 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 cvičení

GRAMATIKA
•

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

• vsešitek
úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně
Procvičovací
vysvětlen pomocí příkladů
pro 9. ročník
ZŠ ajevíceletá
gymnázia,
díl přátelé, oblíbené
• důraz
kladen na témata
volný čas,I.hobby,
jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak
V souladu sve
RVP
ZV
tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních
•
•
•

8. ročník

7. ročník

součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám
7. ročník

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ

NĚMECKÁa víceletá gymnázia – 1. díl

GRAMATIKA
•

I. 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

Procvičovací
sešitje kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené
• důraz
jídlo.a Žáci
si je důkladně
procvičí jak ve drilovacích, tak
pro 7. ročník ZŠ
víceletá
gymnázia
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních
V souladu s RVP ZV
•
•
•

moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

7. ročník

9. ročník

•

II. DÍL

•

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

•

•
•
•

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

NĚMECKÁ

GRAMATIKA
II. DÍL

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

obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

•

•

•
•
•

NĚMECKÁ

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ

NĚMECKÁa víceletá gymnázia – 1. díl

NĚMECKÁ

GRAMATIKA

GRAMATIKA

• vsešitek
úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně
Procvičovací
vysvětlen pomocí příkladů
pro 7. ročník
ajevíceletá
gymnázia,
díl přátelé, oblíbené
• ZŠ
důraz
kladen na témata
volný čas,I. hobby,
jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak
V souladu sve
RVP
ZV
tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

Procvičovací sešitek
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. díl
V souladu s RVP ZV

•

•
•
•

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

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 cvičení

8. ročník

978-80-7563-273-9

NĚMECKÁ

II. DÍL

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

8. ročník
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 cvičení

NĚMECKÁ

GRAMATIKA
Procvičovací sešitek
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. díl
V souladu s RVP ZV

7. ročník

8. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

9. ročník

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

9. ročník
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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ

NĚMECKÁa víceletá gymnázia – 1. díl

GRAMATIKA
•

I. 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

Procvičovací
sešitje kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené
• důraz
si je důkladně
procvičí jak ve drilovacích, tak
pro 9. ročník jídlo.
ZŠ aŽáci
víceletá
gymnázia
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních
V souladu s RVP ZV
•

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

9. ročník
Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia – 1. díl

NĚMECKÁ

GRAMATIKA

•

II. DÍL

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

•
•

ISBN:

978-80-7563-273-9

•
•
•

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 cvičení
8. ročník

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA

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
7. ročník

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 cvičení
7. ročník

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

•

ISBN:

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešitek
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. díl
V souladu s RVP ZV

8. ročník

7. ročník

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

Procvičovací
• důrazsešit
je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené
jídlo. ZŠ
Žácia víceletá
si je důkladně
procvičí jak ve drilovacích, tak
pro 8. ročník
gymnázia
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia – 1. díl
•

•
•

•
•
•

součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8 8

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ

a víceletá gymnázia – 1. díl
NĚMECKÁ

I. DÍL

8. ročník
Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia – 1. díl

NĚMECKÁ

GRAMATIKA

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

8. ročník

9. ročník

GRAMATIKA

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 cvičení

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

•

GRAMATIKA

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
7. ročník

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

978-80-7563-331-6

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 cvičení
7. ročník

•

9. ročník

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia – 1. díl
•

•
•

•
•
•

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

Procvičovací sešitek
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. díl
V souladu s RVP ZV

8. ročník

7. ročník

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

ISBN:
Procvičovací sešitek
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. díl
V souladu s RVP ZV

•

•
•
•

GRAMATIKA

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 cvičení

8. ročník

7. ročník

9. ročník

NĚMECKÁ

GRAMATIKA

• vsešitek
úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně
Procvičovací
vysvětlen pomocí příkladů
pro 9. ročník
ZŠ ajevíceletá
gymnázia,
díl přátelé, oblíbené
• důraz
kladen na témata
volný čas,I.hobby,
jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak
V souladu sve
RVP
ZV
tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

RUSKÁ

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

NĚMECKÁ

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 cvičení
7. ročník

8. ročník

7. ročník

II. DÍL

8. ročník
Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia – 1. díl

NĚMECKÁ

GRAMATIKA

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 cvičení

GRAMATIKA

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
7. ročník

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia – 1. díl

NĚMECKÁ

GRAMATIKA

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ

NĚMECKÁa víceletá gymnázia – 1. díl

GRAMATIKA

7. ročník

8. ročník

7. ročník

9. ročník

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ

NĚMECKÁa víceletá gymnázia – 1. díl

NĚMECKÁ

GRAMATIKA

GRAMATIKA

• vsešitek
úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně
Procvičovací
vysvětlen pomocí příkladů
pro 9. ročník
ZŠ ajevíceletá
gymnázia,
díl přátelé, oblíbené
• důraz
kladen na témata
volný čas,I.hobby,
jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak
V souladu sve
RVP
ZV
tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

Procvičovací sešitek
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. díl
V souladu s RVP ZV

•

•
•
•

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

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 cvičení
8. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

pracovn seš t

Uvnitř klíč s řešením

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 cvičení

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

Procvičovací sešitek
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. díl
V souladu s RVP ZV

9. ročník
Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia – 1. díl
•

II. DÍL

8. ročník

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

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

Procvičovací
• důrazsešit
je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené
jídlo.ZŠ
Žáci
si je důkladně
procvičí jak ve drilovacích, tak
pro 7. ročník
a víceletá
gymnázia
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních
V souladu s RVP ZV

8. ročník
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8. ročník
Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia – 1. díl
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8. ročník

7. ročník

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

9. ročník
Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia – 1. díl
•

•
•

•
•
•

•

7. ročník

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

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
7. ročník

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 cvičení

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením
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gymnázia
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních
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8. ročník

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

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 cvičení
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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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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
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8. ročník

7. ročník

obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ

NĚMECKÁa 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 cvičení
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součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám
7. ročník

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
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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

I. DÍL

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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znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ
součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení
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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
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pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. díl
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obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia
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vysvětlen pomocí příkladů
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v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených
gramatických jevů
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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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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 cvičení
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úrovně A1
v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně
vysvětlen pomocí příkladů
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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 cvičení
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gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ
součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám
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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
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Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá

RUSKÁgymnázia

Procvičovací sešit
• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení
(DUPLICITA
S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích,
pro ZŠ a víceletá
gymnázia
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních
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• moderní a atraktivní grafické zpracování
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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 grafické zpracování
v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených
gramatických jevů
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obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti
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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.

Při každé objednávce pracovních sešitů získáváte k titulům řešení v digitální podobě. Řešení naleznete na svém účtu na našich stránkách v bonusových materiálech. Vše potřebné pro přihlášení k účtu zasíláme na e-mail při objednávce.
Pozn.: Tento bonus poskytujeme u titulů, ke kterým máme zpracovaná řešení.

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.

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.

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.

INFOGRAFIKA
U každého produktu naleznete piktogramy, které vysvětlují, jaké bonusy dostanete při jejich zakoupení.

�
15+1

Elektronické řešení
produktu ke stažení
po přihlášení do Vašeho účtu na našem
webu.
K nákupu každých 15
kusů publikací jednoho
titulu dostanete navíc
jeden výtisk zdarma.

10+1

15+

K nákupu každých 10
kusů publikací jednoho
titulu dostanete navíc
jeden výtisk zdarma.
Při nákupu 15 kusů publikací jednoho
titulu získáváte roční licenci interaktivní
verze, v případě že tato publikace má interaktivní verzi.

Děkujeme za Váš zájem a přejeme mnoho úspěchů.

taktik@etaktik.cz

Tato publikace má
interaktivní verzi.

Vydavatelství Taktik
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