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VÁŽENÍ UČITELÉ,
dovolujeme si Vás seznámit s tituly Vydavatelství Taktik pro II. stupeň základních škol. Nahlédněte do 
naší nabídky učebnic, cvičebnic a pracovních sešitů. Pro školní rok 2021/2022 jsme pro Vás a Vaše 
žáky připravili 52 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.

Naše nabídka pro druhý stupeň se rozrostla o několik novinek. Pro výuku jazyků nabízíme procvičova-
cí sešity anglické, německé a ruské gramatiky, dále ruskou písanku a doplňky k jazykovým učebnicím 
Čtení s porozuměním pro ruský a německý jazyk. Přišli jsme s novými učebnicemi nazvanými Občan-
ka, které jsou sestaveny podle metody otevřené didaktiky. Také jsme doplnili řady Hravý sloh a Hravá 
fyzika i učebnice Hravé matematiky. Novinkou jsou také interaktivní on-line domácí úkoly.

Kompletní portfolio pro druhý stupeň naleznete přehledně zobrazené na stranách 44 až 46 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 ukázkových textů na Vaši školu rádi uhradíme, abyste si mohli tituly, 
které Vás zajímají, prolistovat a přesvědčit se, že Vaši výuku obohatí. 

Pro objednání ukázkových textů zdarma využijte naše webové stránky www.etaktik.cz, přiložený 
formulář pro objednávku těchto materiálů nebo požádejte našeho obchodního zástupce o výstavku 
učebnic a sešitů ve Vaší škole.

Rovněž si můžete pro rychlé seznámení prolistovat krátké ukázky ze všech titulů na našem webu 
www.etaktik.cz nebo si můžete sjednat bezplatné školení učitelů o všech našich produktech přímo 
ve 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 možné výhody a bonusy u jednotlivých produk-
tů. Podrobné seznámení s infografikou naleznete na poslední straně katalogu.

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

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

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

taktik@etaktik.cz
www.etaktik.cz

+420 226 256 081

Obchodní zástupce:
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OBČANKA
Nová učebnice sestavená podle metody otevřené didaktiky nabízí žákům cestu k samostatnému 
myšlení skrze různorodá témata tak, aby se skutečně zamysleli, porozuměli a nazírali na věci z různých 
úhlů. Vede žáky, aby se naučili třídit informace, vyhledávat kvalitní a ověřené zdroje. Učí pracovat s 
názorem vlastním i názorem ostatních.
Učebnice zaujme nejen svým obsahem, ale i spoustou zajímavých obrázků a fotek. Každá stránka je 
jiná, žije svůj vlastní příběh. Cílem je, aby učebnice žáky bavila. Látka je propojena s praxí s důrazem 
na aktivitu žáků. Žádné biflování, ale pokládání otázek a samostatné přemýšlení o probíraných 
tématech.

84 barevných stran A4

učebnice

6
ISBN: 978-80-7563-312-5

Učebnice výchovy k občanství pro 6. ročník

Metoda otevřené didaktiky

OBČANKAOBČANKA 6 – Chytrý občan
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A 6
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Chytrý občan
Baví tě být v hodině aktivní?

Pracuješ rád/a ve dvojicích nebo ve skupinách?

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

Zamýšlíš se rád/a nad zajímavými tématy?

Máš zájem naučit se nahlížet na svět s otevřenou myslí?

Chceš si osvojit nové hodnoty a postoje, které tě skvěle připraví 
pro tvé budoucí povolání?

Chceš se naučit rozlišovat mezi kvalitními a nekvalitními 
zdroji informací?

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

Pojďme 
to zkusit 
jinak…

Mějme z učení 
opravdovou 

radost…

Dejme 
šanci otevřené 

didaktice…

od 149 Kč

• Představení postav
• Soft skills
• Chytrý občan
• Analytik
• PR manažer
• Naše vlast, můj domov
• Mezilidské vztahy
• Sociální chování
• Základy práva
• Zdroje
• Používání symbolů ČR

metodická příručka

připravujeme

OBČANKA 7
MARKETINGOVÝ SPECIALISTA

učebnice

připravujeme

OBČANKA 6
CHYTRÝ OBČAN
 v souladu s RVP ZV

OBČANKA 7
MARKETINGOVÝ 
SPECIALISTA
 v souladu s RVP ZV

novinka skladem

OBČANKA 6
CHYTRÝ OBČAN
 v souladu s RVP ZV

od 06/2021

od 07/2021
metodická příručka

připravujeme

OBČANKA 7
MARKETINGOVÝ 
SPECIALISTA
 v souladu s RVP ZV

od 07/2021
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Každá učebnice z nové řady                
je doplněna:

• informací o náročnosti každé z úloh; 
• přílohou pro žáky se specifickými                                     
   poruchami učení (SPU).

15+

15+

140 barevných stran A4

učebnice

72 barevných stran A4

pracovní sešit

140 barevných stran A4

učebnice

72 barevných stran A4

pracovní sešit

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro 2. stupeň základní školy a víceletá gymnázia je vyt-
vořena podle nového RVP ZV. Učebnice jsou navíc doplněny o přílohy pro vzdělávání nadaných žáků 
a dále žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pracovní sešity obsahují na konci každé kapitoly 
souhrnné testy. 

PŘÍLOHA
SPU

Učebnice
za

hr
nu

je
př

ílo
hu

pro žáky se specifickým
i porucham

iučení.

ČEŠTINA666666ČEŠTINA6ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

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

Učebnice Hravá čeština 6

• Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie 
jazyka, tvarosloví, skladby, zvukové stránky jazyka a komunikace a slohu. To vše v moderním 
a příjemném vizuálním zpracování.

• Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

• U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

• Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele. 

• Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 6.

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

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

ISBN 978-80-7563-064-3

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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HRAVÁ

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

HC6_obalka_TISK6.indd   1 03.04.2019   23:41:04

HRAVÁ ČEŠTINA 6 
v souladu s RVP ZV

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

od 159 Kč od 85 Kč
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i porucham

iučení.

ČEŠTINA777ČEŠTINA7ČEŠTINAČEŠTINA7ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

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

Učebnice Hravá čeština 7

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z nauky o významu 
slov, nauky o tvoření slov, tvarosloví, skladby, pravopisu a komunikace a slohu. To vše 
v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele. 

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 7.

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

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

ISBN 978-80-7563-141-1

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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HRAVÁ ČEŠTINA 7 
v souladu s RVP ZV

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

K. H. Mácha        MARINKA
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ČEŠTINA
HRAVÁ 7Pracovní sešit 

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

HC7_obalka_TISK5.indd   1 04.04.2019   0:01:11

od 159 Kč od  85 Kč

PŘÍLOHA  PRO ŽÁKY S SPU

10

 
Vyber vhodná slovesa a doplň je do uvozovacích vět. Žádné sloveso se nesmí opakovat.

 
                                              

 
Tvoř slovesné tvary dle zadání.                                                                                               

Příklad: Zapsat (2. osoba, číslo množné, způsob rozkazovací). – Zapište si do se-

šitů novou látku. Rozhodovat se (1. os., číslo jed., způsob ozn., čas bud.). ………………………

Zvolit (3. os., číslo množ., způsob podm., čas přít.).  
………………………

Být pochválen (2. os., číslo množ., způsob ozn., čas bud.).  ………………………

Mluvit (2. os., číslo jed., způsob rozk.).  

………………………

Nenosit (1. os., číslo jed., způsob podm., čas přít.).  
………………………

Hrát (3. os., číslo jed., způsob ozn., čas přít.).  

………………………

 
 Nahraď sloveso být slovesem plnovýznamovým tak, aby smysl vět zůstal zachován.  

Příklad: Lampa je v koutě u okna. – Lampa stojí v koutě u okna. 

Děti jsou/ ……………………………… na písku za domem. 

Je/ ……………………………… na světě nějaká spravedlnost? 

„Jé, ahoj holky! Vás už jsem dlouho neviděl!“ ……………………………… se 

Kuba, když nás potkal po delší době. 

Linda se zatvářila šibalsky a ………………………………: „Ale my jsme tě 

nedávno viděly.“ 
„Jo? A kde? To se mi nelíbí! Vy jste mě tajně sledovaly?!“ 

 

……………………………… se Jakub. 

„Ne tajně, ale veřejně,“ ……………………………… jsem, „tak se hned tak 

nerozčiluj.“ „Tomu nerozumím.“ ……………………………… se Kuba. 

Linda se usmála a ……………………………… Jakubovi: „Vždyť jsi byl v te-

levizi, jak byla ta Olympiáda dětí a mládeže!“ 

„Gratulujeme k druhému místu,“ ……………………………… jsem Kubíkovi.  

vtipkovat 

divit se 

rozzlobit 
blahopřát 

odpovědět 

radovat 

vysvětlit 

SKLADBA

10

61/4

67/2

67/7

9

Doplň tvary slovesa být podle zadání.

Petr ………………….… čekat (způsob oznamovací, čas budoucí) na zastávce autobusu. 
Mohl ………………….. pustit (způsob podmiňovací přítomný) toho starého pána sednout? 

Ivana už ……………… (způsob oznamovací, čas přítomný) úplně zdravá. ………………..… (2. osoba, množné číslo, způsob rozkazovací) už prosím zticha!

Urči osobu, číslo, způsob a čas.

osoba číslo způsob časkreslíš ……………. …………… …………….. ……………potřebovali bychom ……………. ……………. ……………. …………….nezapomeňte ……………. ……………. ……………. …………….budeš spát ……………. ……………. ……………. …………….napíše ……………. ……………. ……………. …………….byl bych se učil ……………. ……………. ……………. …………….
Nahraď infinitiv příčestím trpným.

Zítra ráno budou (vyhlásit) ……………………….  vítězové atletických závodů. Požár byl (uhasit) …………………… včas. Účastníci výstavy byli (pohostit) ………………………… v zimní zahradě. Marek je (vyvolat) …………………………. k tabuli. Ze sešitu byly (vytrhnout) ……………………….  tři listy. Čaj byl (osladit) …………………………. dvěma kostkami cukru. Byla (vylosovat) …………………………… moje oblíbená čísla. Následující text bude (upravit) ………………………….do vhodného formátu. 

Do tabulky doplň příslovce podle druhu. Další si můžeš vymyslet.

kde? kam? kdy? jak? do jaké míry? …………… …………… …………… …………… ………………………… …………… …………… …………… ……………

45/4

45/6

47/2

49/3

trochupříště nádherně snadno brzy 

doma úplně 
nahoru uvnitř

tam 

PŘÍLOHA  

PRO ŽÁKY S SPU

8

Tato jamka musí být o něco ……………………………… . 

Včera se volila ……………………………… dívka světa. 

Měl jsi v testu dvacet bodů, ale Markéta měla o bod víc a byla 

……………………………… . 

Doplň ě/ně.

střídm……jší život, nejupřím……jší kamarádka, kolm……jší střecha, šátek z nej-

jem……jšího hedvábí, nejpříjem……jší masáž, přím……jší záda, znám……jší pa-

mátka, rozum……jší než sova, skrom……jší přání, nejsoukrom……jší prostory, 

tam……jší lidé, tajem……jší hrad, nejuvědom……lejší názory, ohrom……jší pohoří

Napiš následující zájmena v prvním pádě.

s takovou  –

ničemu  –

komu  
– 

s nímž  
–

jakému  –

a) Utvoř správné tvary zájmen osobních.

 Něco (já) ….….…. vyprávěl. Musíte (ona) ………… přesvědčit. Nikdo si (já) ………… 

nevšiml. Už jste (oni) ……...…
. přivítali a připravili (o

ni) ………… pokoj? Buď ke (já) 

………… upřímná a řekni (já) ………… co si o (ona) ………… myslíš. Vezmi (my) 

………… tam s sebou. Dobře si na (ona) ………… pamatuju, moc (my) ………… 

tenkrát pomohla. Řekla jsem, co (já) ………… vadí, ale (oni) ………… se to nelíbilo.

b) Zájmena v závorce užij ve správném pádu.

Na (co) ……….….…… jste se včera domluvili? Markéta čte právě (tatáž) ....…
…..…….. 

knihu jako já. S (kdokoliv) …
………..……… se lehce pohádá. Nevěřím (nic) 

………………… z (to) ………..………, co říká. O (něco) ………..……… si spolu šep-

tali. (Jaký) ….…….……… hokejovému týmu fandíš? Nemůžeš se svěřovat se (svoje) 

………………… tajnostmi (kdokoliv) ………………  .  (N
ikdo) …………………… se 

nechtělo diskutovat. Bydlíme spolu v (tentýž) ……………………domě.

39/9

41/3

41/6

nám 
 –

mně 
–

tvém 
  –

s nijakým –

čemukoliv –

�
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Přílohy pro žáky se specifickými                                    
poruchami učení (SPU)

Přílohy SPU vytvořila zkušená odbornice na tuto problematiku 
PaedDr. Daniela Švancarová.  Přílohy jsou v souladu s novou 
úpravou RVP, věnovanou mimo jiné i tomuto druhu poruch 
učení, a zahrnují některé totožné úlohy z učebnic upravené 
pro potřeby žáků se SPU, stručný a přehledný souhrn učiva  
a metodickou pomoc pro učitele.

140 barevných stran A4

učebnice

72 barevných stran A4

pracovní sešit

140 barevných stran A4

učebnice

72 barevných stran A4

pracovní sešit

Babička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováDruhy
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ČEŠTINA8ČEŠTINA8ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

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

Učebnice Hravá čeština 8

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie 
jazyka, nauky o tvoření slov, tvarosloví, pravopisu, skladby a komunikace a slohu. To vše 
v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele.

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 8.

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

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

ISBN 978-80-7563-066-7
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Pracovní sešit 
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia 
V souladu s RVP 8ČEŠTINA
HRAVÁ

HC8_obalka_TISK7.indd   1 04.04.2019   0:05:56

od 159 Kč od 85 Kč

HRAVÁ ČEŠTINA 8 
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 7. ročníku
• Obecné výklady o českém jazyce
• Nauka o tvoření slov
• Komunikace a sloh
• Tvarosloví
• Pravopis
• Skladba

Proti všem          Alois JIRÁSEK

F. L. Věk           Alois JIRÁSEK

Psohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Alois JIRÁSEK

PsohlavciPsohlavciPsohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Mezi proudy        Mezi proudy Alois

Staré pověsti české        Alois JIRÁSEKPŘÍLOHA
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ČEŠTINA99ČEŠTINA9ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

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

Učebnice Hravá čeština 9

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie 
jazyka, nauky o významu slov, nauky o tvoření slov, tvarosloví, skladby, pravopisu, zvukové 
stránky jazyka a komunikace a slohu. To vše v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele.

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 9.

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

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

ISBN 978-80-7563-210-4

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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Proti všem          Alois JIRÁSEK

F. L. Věk           Alois JIRÁSEK

Psohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Alois JIRÁSEK
Staré pověsti české        Alois JIRÁSEK

9ČEŠTINA
HRAVÁ

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

HC9_obalka_TISK11.indd   1 04.04.2019   0:09:58

od 159 Kč od 85 Kč

HRAVÁ ČEŠTINA 9 
v souladu s RVP ZV

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

TVAROSLOVÍ
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ZÁJMENA A ČÍSLOVKY

Osobní Přivlastňovací Ukazovací Tázací Vztažná Neurčitá Záporná

1.

2.

3.

4.

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

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

2.

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

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

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

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

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

Dokážeš na vynechaná místa správně doplnit tvary zájmena JÁ?

3.

někdo
několikátý
něco
tamten
tenhle

já
onen
každý
mladý
všechen

někde
ten
málokdo
můj
který

nikdo
nikdy
žádný
jenž
tvůj

V následujícím úkolu se nám do sloupce zájmen zatoulala slova, která tam vůbec nepatří. Až je najdeš, 

zabarvi je a urči u nich správný slovní druh.

1.

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

kdesi, kdysi, její, onen, každý, všechen

Ohebná zájmena zakroužkuj a neohebná slova podtrhni. Vyber si jedno ohebné a jedno neohebné zájmeno

a použij je v jedné větě.

4.

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

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

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

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

5.

19
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PŘEDLOŽKY A SPOJKY

1.
Najdi všechny předložky a spojky a rozděl je do sloupců.

Předložky vlastní

Předložky nevlastní

Spojky podřadicí

Spojky souřadicí

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

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

Předložkové spojení
Pád

Druh předložky

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Přišla jsem na to, že 

nejlepším dárkem bude, když 

jí slíbím, že se budu učit a 

během měsíce si spravím 

známky kvůli přijímacím 

zkouškám nebo prostě proto, 

že budeme obě, ona a já, mít 

dobrý pocit z hezkých známek 

v žákovské knížce. Moc se mi 

do toho ale nechce.

3.
Víš, jaký je rozdíl mezi předložkovým pádem a prostým pádem?

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

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

vyhledej a podtrhni. Poté si je přepiš do tabulky 

a urči, zda jsou souřadicí či podřadicí (spojky, 

které se opakují, stačí vypsat jen jednou).

Spojka

Druh spojky

5. Jaký je rozdíl mezi spojkou a spojovacím 

výrazem? Uveď příklad.

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

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

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

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

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

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

A) Auto parkuje ................. terasou.

B) Palmy a ostatní stromy rostou ................. domem. 

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

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

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

A

B

C

D

E

6.
Doplň do vět vhodné předložky.

23 Fraus str.
 SPN str.

SKUPINY BĚ/BJE, PĚ, VĚ/VJE, MĚ/MNĚ

1. Dokážeš pojmenovat obrázky tak, aby se v jejich názvu objevilo bje, vje, bě, vě, pě?

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

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

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

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

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

třpytí, mrazy se brzo uchytí.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.

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

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

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

soukromý  ........................

sebevědomý  ........................

cílevědomý  ........................

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

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

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

PRAVOPIS
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Ve kterém řádku je slovo podle jiného vzoru?

a) vlasy, vousy, pokus

b) lev, čáp, červ

c) traktorista, houslista, holub

d) učite
l, ředitel, přít

el

Který řádek je napsán s pravopisnou chybou?

a) Nad obilnými poli létali skřivani.

b) Velmi často jezdíme do Opavy.

c) Mezi skalamy jsme objevili jezero.

d) Cestující odešli jen s lehkými zavazadly.

Která dvojice slov nejlépe nahradí volné místo 

ve větě?

V pohádkách se objevuje .......
.. Honza a .......

.. drak.

a) hloupí – devítihlaví

b) hloupý – devítihlaví

c) hloupý – devítihlavý

d) hloupí – devítihlavý

Která dvojice slov nahradí volné místo ve větě?

Tam, kde byl les .......
.., bylo slyšet ......

... houkání.

a) temní – soví

b) temný – soví

c) temný – sový

d) temní – sový

Ve kterém řádku je jedno příd
avné jméno jiného 

vzoru?

a) hravý kocour, bílý motýl, snaživý žák

b) bublavý potůček, zajímavý úkol, vepřový řízek

c) krokodýlí kůže, želví krunýř, koňský bok

d) veselí zpěváci, spolehlivý počtář
, nový časopis

Který řádek je napsán s pravopisnou chybou?

a) Žáci si prohlíželi Čtvrtkovy pohádky.

b) Maminčiny sestry jsou moje tety.

c) Ztratil jsem lékařovy předpisy.

d) Venku pobíhali učit
elovy žáci.

Který řádek je napsán bez pravopisné chyby?

a) Děti se na pískovišti smáli.

b) Za okny zářily vánoční stromečky.

c) Klubka se kutálely po podlaze.

d) Na obloze se objevili mraky.

Ve kterém řádku je slovo, které je napsáno 

špatně?

a) shodit, sjezd, srážet

b) setřít, s
mýt, sfouknout

c) zchudnout, zbarvit, zradit

d) vzpouzet se, vzepřít s
e, vztát

Příprava pro SCIO srovnávací zkoušky a přijím
ací řízení na SŠ

1.

Která věta obsahuje pravopisnou chybu?

a) Se sestrou jedeme do divadla.

b) Z ničeho nic se objevil na kopci.

c) Vezmeš mě s sebou?

d) Kapr s sebou mrskal.

Které slovo nemůže být doplněno do volného 

místa ve větě?

........
. tu horu bude velmi obtížné.

a) Zlézt

b) Vylézt

c) Slézt

d) Vzlézt

Které slovo nemůžeme napsat obojím způsobem?

a) objet, oběd

b) objetí, obětí

c) zpěv, nápjev

Která věta je napsána bez pravopisné chyby?

a) Po mokré chodbě nesmíš běhat tak rychle.

b) V noci jsem viděla svjetlušku.

c) Poukaz si můžete objednat i pře
s internet.

d) Věrka si pěkně hraje na pískovišti.

Ve kterém řádku je slovo, které je napsáno špatně?

a) rozumně, vzpomněl, umělec

b) porozuměl, poměnka, směna

c) věno, mělký, měsíc

d) průměrný, Litoměřic
e, směr

Vyber do následující věty vhodnou variantu:

Vaše .......
 se .......

 moc nezdála. 

a) domněnka, mě

b) domněnka, mně

c) doměnka, mě

d) doměnka, mně

Která věta je napsána s pravopisnou chybou?

a) Měšťané si vzpomněli na bývalého starostu.

b) Pepík chtěl sjet úplně celý kopec, ale maminka 

mu to nedovolila.

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

zapomněly.

d) Pěnkava zpívá velmi pěkně.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Hravá čítanka 6
• Obsahuje kapitoly O literatuře, Lidová slovesnost, Literární druhy a žánry (Epika, Lyrika, 

Lyrickoepické žánry, Drama), Komiks a Mediální výchova.

• Nabízí široký výběr textů, které jsou zvoleny nejen s ohledem na to, aby pokryly všechny 
důležité oblasti učiva 6. ročníku, ale aby žáky zároveň motivovaly k další četbě; pokud úryvku 
předcházel nějaký děj, je před ním stručně shrnut; slova, jež by žáci nemuseli znát, jsou 
pod textem vysvětlena.

• Součástí jsou výklady učiva a testy.

• Zahrnuje boční sloupce s informacemi o daném autorovi, díle, ze kterého úryvek pochází, 
a zajímavostech.

• Úkoly jsou rozčleněny do tří kategorií – úkoly před čtením, jimiž lze žáky naladit na tematiku 
daného úryvku, úkoly k textu, kdy s daným textem pracují, a rozšiřující úkoly, které je vedou 
k zamyšlení nad širšími souvislostmi myšlenek obsažených v textu.

• V kapitole Mediální výchova se žáci dozvědí základní poznatky o  textech z novin, se 
kterými budou pracovat.

• Publikace je grafi cky moderně a atraktivně zpracovaná.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura 
a Hravá čeština pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia:

učebnice pracovní sešitpracovní sešit čítankaučebnice

www.etaktik.cz

ISBN 978-80-7563-256-2

66ČÍTANKA
HRAVÁHRAVÁ

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

OBSAHUJE 

KAPITOLU 

MEDIÁLNÍ

VÝCHOVA

HRAVÁ ČÍTANKA 6 
v souladu s RVP ZV

• O literatuře
• Lidová slovesnost
• Literární druhy a žánry
• Komiks
• Mediální výchova

HRAVÁ ČÍTANKA 8 
v souladu s RVP ZV

• O literatuře
• Literární směry od osvícenství 

po naturalismus
• Literatura přelomu 20. století
• Česká moderna a buřiči
• Meziválečná literatura
• Mediální výchova

HRAVÁ ČÍTANKA 7 
v souladu s RVP ZV

• O literatuře
• Próza
• Poezie
• Starověká literatura
• Středověká literatura
• Renesance a humanismus
• Barokní literatura
• Klasicismus
• Mediální výchova

HRAVÁ ČÍTANKA 9
v souladu s RVP ZV

• Světová literatura 2. poloviny 
20. století

• Česká literatura 20. století
• Mediální výchova

od 159 Kč

od 159 Kč

od 159 Kč

od 159 Kč

HRAVÁ ČÍTANKA

novinka novinka

připravujeme připravujeme

Hravé čítanky pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia doplňují ucelený cyklus Hravá literatura doposud 
sestávající z pracovních sešitů a učebnic. Učitel může vybírat z řady zajímavých úryvků pokrývajících 
všechna důležitá témata pro daný ročník. K úryvkům je doplněna řada otázek a úkolů, díky kterým se 
žák naučí textům porozumět a přemýšlet o nich. Součástí jsou také výklady a část mediální výchova, 
která prostřednictvím práce s texty přispívá ke zvýšení mediální gramotnosti žáků.

skladem
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6 Spoj řadu slov s odpovídající řadou vynechaných hlásek.
a) ob_tí, v_zd, pov_domý, v_štba

ě, je, ě, je
hv_zdy, ob_mný, v_nec, ob_dnat

je, ě, je, ě
ob_ť, p_nkava, ob_d, slab_

je, je, ě, ě
v_m, sv_domí, ob_vit, b_lmo

ě, ě, ě, ěb) zapom_l, nedorozum_ní, zatm_ní, m_síc ě, ně, ě, ě
náram_, rozum_, střídm_, sm_šný

ně, ě, ě, ně
soukrom_, skrom_, m_řit, m_lčina

ně, ně, ě, ě
zatem_ní, tam_jší, zřejm_, dom_nka ně, ě, ě, ě

PSANÍ BĚ/BJE, PĚ, VĚ/VJE, MĚ/MNĚ – PROCVIČOVÁNÍ
1 Doplň do slov je/ě po B, P, V.a) p_ší zóna, vypočítat ob_m, výb_h pro koně, v_zd do garáže, zrušená ob_dnávka, krevní ob_h, 

operní p_vec, sv_ř se mi, filmová hv_zda, o potop_ sv_ta, kv_tina, správná odpov_ď, skv_lé 

zprávy, švitořící p_nkavy, p_tka z testu, nap_tí se dalo krájet, pov_domý člov_k, pavučina na 

strop_, pov_ra, nový ob_ktiv, ob_t dům, výborný ob_d, náp_v písně, sluchový v_m

b) kruhový ob_zd, vědecký ob_v, v_čná krása, dřev_ný stůl, pes zav_třil, mořská p_na, domácí  

v_zení, krajkový v_jíř, sb_ratel starožitností, sp_chej, zv_davé děti, s_zd z dálnice, v_ta jednoduchá, 

ob_ dv_ možnosti, ob_žná dráha, ob_tavý kamarád, nalomená v_tev, hladký průb_h, rovnob_žka, 

utrp_l zranění záp_stí, výčitky sv_domí, v_trný mlýn, obytný přív_s, falešný p_tník, kostelní v_ž, 

Libušina v_štba, v_rný pes, proděravělé v_dro, pramen vyv_ral ze skály, vřelé ob_tí
2 Doplň do slov ně/ě po M.a) řekni mi to upřím_, chovej se rozum_, žili jsme skrom_, jem_ to naznačil, zám_rně zm_nil sm_r, 

jím střídm_, vědom_ lhal, odm_řený pohled, tem_ modrá hladina, tvářil se tajem_, promluvíme 

si soukrom_, zpíval dojem_, příjem_ jsme si popovídali, náram_ se bavil, vzájem_ si vyměnili 

adresy, vzpom_l si na léto, tam_jší obyvatelé, tém_ř jsem zapom_l na domácí úkol, zřejm_ odešli

b) m_l porozum_ní, krom_ m_, odm_řil dávku léku, m_lký potok, nám_stí v M_lníku, celý m_síc, 

hloupé nedorozum_ní, ztem_lý les, osam_lý stařec, přímá úm_rnost, m_kký polštář, m_děný 

kotlík, dějiny um_ní, velkom_sto, nesm_lý recitátor, ministr zem_dělství, m_šec peněz, vypočítej 

prům_r, při hym_ vstaň, hory v zim_, uzem_ní, hleděl na m_ nepřítom_, louka omam_ voněla, 

odm_na za práci, krátkodobá pam_ť, strm_ se svažující kopec, kvetoucí pom_nky, rozum_l čínsky

5 Doplň do textu ě/je/ně.Zapom_l m_ vyzvednout na nádraží, a proto m_l velké výčitky sv_domí. To, že se lidé chovají nerozum_, 

neznamená, že by si nerozum_li. V_tšina tam_jších lidí bojovala za záchranu v_trného mlýna. Když 

obloha potem_la a zatáhla se velkými černými mraky, zalitovali jsme, že jsme si před výletem nevzpom_li 

zkontrolovat předpov_ď počasí. Sv_řila se m_, že se zřejm_ odstěhuje.

65
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TEST A

Výchozí text k úlohám 1–3

Pouště jsou suché oblasti s minimem vegetace a srážek (méně než 250 mm ročně), převážně v oblasti 

obratníků. Na poušti se voda vyskytuje hluboko v podzemí anebo v oázách, což jsou místa, kde je 

voda na povrchu obklopena stromy. Tyto malé oblasti bývají osídleny lidmi, kteří se nazývají Berbeři 

nebo Tuaregové. Většinou se živí pastevectvím.

I přes nehostinné podmínky rostou v poušti rostliny – kaktusy a sukulenty. Ze zvířat zde najdeme 

velbloudy dvouhrbé i jednohrbé, tzv. dromedáry, z šelem například fenka berberského nebo surikatu. 

Typickým zástupcem členovců je štír, z plazů se zde vyskytuje například chřestýš nebo zmije růžkatá.
(Hravý zeměpis 6; upraveno)

3 Vypiš z podtržené části výchozího textu základní skladební dvojici.

6 Změň jednoduchou větu „K obědu budeme mít ovocné knedlíky.“ tak, aby vzniklo souvětí obsahující 

vedlejší větu přívlastkovou.

4 Přiřaď k jednotlivým souvětím (4.1–4.4) odpovídající tvrzení (a–f).

(Každou možnost z nabídky a–f můžeš přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbydou a nebudou použity.)

4.1  Pokud půjdeš se mnou, ukážu ti, kde je naše 

tajná skrýš, kterou jsme si postavili se skauty.
a) Souvětí se skládá ze tří vět, pouze první věta 

je hlavní.

4.2  Nevěděl jsem, jestli jsem ho neurazil, když 

jsem otevřeně kritizoval jeho jednání.
b) Souvětí se skládá ze tří vět, pouze druhá 

věta je hlavní.

4.3  Kapitán, který velel pirátské lodi, byl nejen 

zkušený námořník, ale měl také pověst 

obávaného hrdlořeza.

c) Souvětí se skládá ze tří vět, z nichž jsou dvě 

hlavní.
d) Souvětí se skládá ze čtyř vět, pouze druhá

4.4  Věděl jsem, že mapa, kterou mi půjčili, je stará, 

protože na ní nebyly některé ulice.
věta je hlavní.

e) Souvětí se skládá ze čtyř vět, pouze první

věta je hlavní.

f) Souvětí se skládá ze čtyř vět, z nichž jsou 

dvě hlavní.

2 Rozhodni, které tvrzení týkající se tučně zvýrazněné části textu je správně.

a) Souvětí se skládá ze dvou vět hlavních a jedné věty vedlejší přívlastkové.

b) První věta souvětí je věta vedlejší, a to příslovečná místní.

c) Souvětí obsahuje dvě věty vedlejší, přičemž jedna je závislá na druhé.

d) Souvětí obsahuje kromě vedlejší věty přívlastkové také vedlejší větu předmětnou.

5 Rozhodni, které ze souvětí obsahuje vedlejší větu předmětnou.

a) Zahlédl jsem letadlo, které zrovna přistávalo.

b) Podal jí fotku, na níž vypadala opravdu krásně.

c) Znejistěl, protože se maminka zatvářila přísně.

d) Nevěděl, kudy se má vydat do tábora.

1 Rozhodni, zda je dané tvrzení pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

1.1 Výpověď „Většinou se živí pastevectvím.“ je věta jednočlenná.   ANO – NE

1.2 Spojení „i přes podmínky“ je příslovečné určení přípustky.   ANO – NE

1.3 V textu jsou užity termíny.       ANO – NE

1.4 Věta „kteří se nazývají Berbeři nebo Tuaregové“ je věta doplňková.  ANO – NE

ČESKÝ JAZYK V POHODĚ
Český jazyk v pohodě je ucelenou řadou pracovních sešitů pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia 
nabízející nový, originální koncept. Kromě hravých i tradičních úloh obsahuje také kapitoly, v nichž 
si žáci mohou látku procvičit na velkém množství případů. Slohové části v sobě propojují sloh i mlu-
vnici. Důraz je kladen na kvalitní přípravu na přijímací zkoušky, zahrnuty jsou testy, které typologicky 
odpovídají těm „cermatovským“, včetně odpovědních archů.

pracovní sešit

od 89 Kč

ČESKÝ JAZYK V POHODĚ 6 
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 5. ročníku
• Obecné výklady o jazyce
• Tvarosloví
• Skladba
• Zvuková stránka jazyka
• Slohové části jsou součástí předchozích celků

25
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popis v katalogu
realita 1

realita 2

moderní hotel v klidné čtvrti města
dietní a pestrá stravavelký a čistý pokoj

ochotný a spolehlivý delegátširoká nabídka animačních programů pro děti

1 Po návratu z dovolené ses rozhodl/a reklamovat zakoupený 

pobytový zájezd, neboť neodpovídal představě, kterou v tobě 

vyvolala nabídka v katalogu.a)  Doplň sloupec realita 1 tak, aby vyzněl jako opak levého sloupce. 

Tučně vytištěná přídavná jména nahraď jinými přídavnými 

jmény v 1. stupni.b)  Ve sloupci realita 2 převeď přídavná jména do 2. stupně, je ‑li 

to možné.

d)  Zamysli se, jak by vyzněla reklamace, kdybys použil/a pouze tvrzení ze sloupce realita 2, a zapiš, 

k čemu jsi došel/došla.

c)  Napiš reklamační e ‑mail do cestovní kanceláře, v němž zkombinuješ tvrzení ze sloupců realita 1 

a realita 2.

PŘÍDAVNÁ JMÉNA – SLOH

2 Vžij se do role postavy z obrazu a zkus vylíčit její pocity a náladu, 

využij co nejvíce smyslových vjemů. Tvoř věty, v nichž užiješ alespoň 

deset přídavných jmen, a to všech tří stupňů.

17

TV
A

R
O

SL
O

V
ÍPODSTATNÁ JMÉNA, PŘÍDAVNÁ JMÉNA,  

ZÁJMENA, ČÍSLOVKY

p/Poslanecká s/Sněmovna� R k/Kutná h/Hora 
P o/Ohře�

O

h/Hrubý j/Jeseník CH č/Černé m/Moře�
U s/Slavkov�u/U b/Brna S

h/Himálaj�
Y č/Český k/Krumlov�

B j/Jizerské h/Hory L

ú/Ústí n/Nad l/Labem� M m/Malá s/Strana�
O k/Karel č/Čapek V

z/Zeměpis�
E n/Náměstí r/Republiky�

OU v/Vysoké t/Tatry Á

k/Karlštejn�
N n/Nový�z/Zéland 

Í ř/Říjen�
K

3 Rozhodni, která varianta psaní velkých písmen je pravopisně správná. Vyber písmena z políček, 

v nichž jsi zakroužkoval/a pouze velká písmena, a slož z nich tajenku. Citát v tajence vysvětli.

Tajenka: 
�je�počátek�m

oudrosti.�(De
scartes)

2 Ke každému obrázku vymysli větu, v níž použiješ zadané tvary vybraných slovních druhů  

(1 = podst. jm., 2 = příd. jm., 3 = zájmena, 4 = číslovky). Poté k těmto slovům doplň do rámečků 

zbývající mluvnické významy a vzor.

a
b

c
d

1 –�6.�p.,�č. m
n.

2 –�1.�p.,�č. j.

3 –�7.�p.,�č. j.

1 –�1.�p.,�č. j.

3 –�4.�p.,�č. m
n.

1 –�7.�p.,�č.�j.

4 –�4.�p.,�č. m
n.

2 –�2.�p.,�č. m
n.

a) 

b) 

c) 

d) 

Aktivizační úloha

1 a)  Přečti si text. Vyhledej a barevně označ následující slovní druhy: podstatná jména – modře, 

přídavná jména – žlutě, zájmena – červeně a číslovky – zeleně. 

K�moři�nás�jelo� 

šest,�vlastně�
sedm.�Moji� 

rodiče,�naše�
babička�s děd

ou,�

můj�bráška�a�já
.�Jmenuji�se�

Ema�a�jsem�o�jeden�rok�s
tarší�

než�Petr.�Nej
starší�je�děda

,� 

už�oslavil�šedesáté  

narozeniny.�

Tohle�je�naše
�dcera�Ema.�

Je�jí�osm�let.

Toto�je�fotka
�z�letošní�dovolené�u�

moře.�

Bylo�teplé�a�s
lunečné�poča

sí.�Děti�našly�

hodně�mušlí.

Nejhezčí�byl�
čas�

strávený�spo
lečně.�

Našemu�psovi 

říkáme�Alex.�

b)  Urči mluvnické kategorie u tučně zvýrazněných slov.

letošní

mušlí

šedesáté

psovi

skladem
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pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

CESKÝ
JAZYK 7

pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

 aktivizační a opakovací úlohy

  zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

  postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online

CESKÝ
JAZYK 9

pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

 aktivizační a opakovací úlohy

  zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

  postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online

CESKÝ
JAZYK 8

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

 aktivizační a opakovací úlohy

  zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

  postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online

od 89 Kč

od 89 Kč

od 89 Kč

ČESKÝ JAZYK V POHODĚ 7 
v souladu s RVP ZV

• Opakování
• Nauka o významu slov
• Nauka o tvoření slov
• Tvarosloví
• Skladba
• Pravopis
• Slohové části jsou součástí předchozích celků

ČESKÝ JAZYK V POHODĚ 9 
v souladu s RVP ZV

• Opakování
• Obecné výklady o jazyce
• Slovní zásoba a význam slova
• Nauka o tvoření slov
• Tvarosloví
• Skladba
• Pravopis
• Zvuková stránka jazyka
• Slohové části jsou součástí předchozích celků

ČESKÝ JAZYK V POHODĚ 8 
v souladu s RVP ZV

• Opakování
• Nauka o tvoření slov
• Tvarosloví
• Pravopis
• Skladba
• Slohové části jsou součástí předchozích celků

novinka

novinka

skladem

skladem

skladem
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PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU 
ČESKÝ JAZYK PRO 6. ROČNÍK 
v souladu s RVP ZV

• Pravopis (dvojhlásky, velká písmena, shoda podmětu 
   s přísudkem)
• Tvarosloví (tvary podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen,  
   číslovek, slovesné tvary)
• Skladba (větné členy, stavba souvětí)

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU 
ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK 
v souladu s RVP ZV

• Slovní zásoba (tvoření slov, obohacování slovní zásoby)
• Pravopis (psaní  i, í/y, ý, předpony s-/z-/vz-, psaní  bě/bje, vě/vje, 

mě/mně, pě)
• Skladba (větné členy, věty jednočlenné, dvojčlenné, větné 

ekvivalenty, přístavkový vztah, souvětí podřadné, souvětí 
souřadné, psaní čárek ve větě jednoduché / souvětí)

PROCVIČOVÁNÍ 
PRAVOPISU ČESKÝ 
JAZYK PRO 7. ROČNÍK 
v souladu s RVP ZV

• Tvarosloví  (podstatná jména, 
přídavná jména, zájmena, 

    číslovky, slovesa, příslovce)
• Pravopis (psaní i/y, předpony, 

souhláskové skupiny, velká 
písmena)

• Nauka o slově (význam, 
synonyma, antonyma, 
homonyma, odborné názvy…)

• Skladba (věty jednočlenné, 
přísudek, podmět, předmět,    

   příslovečné určení, přívlastek, 
větné členy)

PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU
Úkoly a cvičení zaměřené na různé pravopisné jevy Vám pomůžou nejen procvičit pravopis českého 
jazyka, ale i zlepšit jeho znalost. Vycházejí z probírané látky v jednotlivých ročnících a jsou přip-
raveny v souladu s RVP. Publikace jsou rozděleny do jednotlivých kapitol s velkým množstvím do-
plňovaček a opakování. Na konci procvičovacích sešitů jsou vždy uvedena správná řešení všech úkolů, 
proto je publikace vhodná také pro samostatnou přípravu.

60 barevných stran A5

pracovní sešit

Uvnitř klíč s řešením

ProcvičováníProcvičování
pravopisu
český jazyk
pro 6. ročník ZŠ

Procvičování pravopisu - český jazyk 
pro 6. ročník ZŠ

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

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

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

• Pracovní sešit slouží k procvičování pravopisných jevů probíraných 
v 6. ročníku – vlastní jména, shoda podmětu s přísudkem, slovní 
druhy, pravopis podstatných jmen, pravopis přídavných jmen, 
větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč ad.

• Součástí pracovního sešitu je klíč s řešením.

9 788075 631268

ISBN: 978-80-7563-126-8

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

od 49 Kč

60 barevných stran A5

60 barevných stran A5

pracovní sešit

pracovní sešit Uvnitř klíč s řešením

ProcvičováníProcvičování
pravopisu
český jazyk
pro 7. ročník ZŠ

Procvičování pravopisu - český jazyk 
pro 7. ročník

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

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

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

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

• Pracovní sešit slouží k procvičování pravopisných jevů probíraných 
v 7. ročníku – slovní druhy, vyjmenovaná slova, předpony, 
souhláskové skupiny, shoda přísudku s předmětem, příslovečné 
určení, přívlastek ad.

• Součástí pracovního sešitu je klíč s řešením.

9 788075 631275

ISBN: 978-80-7563-127-5

Uvnitř klíč s řešením

ProcvičováníProcvičování
pravopisu
český jazyk
pro 8. ročník ZŠ

Procvičování pravopisu - český jazyk 
pro 8. ročník

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

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

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

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

• Pracovní sešit slouží k procvičování pravopisných jevů probíraných 
v 8. ročníku – slovní druhy, větné členy, druhy vedlejších vět, 
významové poměry mezi větnými členy a větami ad.

• Součástí pracovního sešitu je klíč s řešením.

ISBN: 978-80-7563-270-8

od 49 Kč

od 49 Kč
skladem

15+1

15+1

15+1
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HRAVÝ SLOH
Publikace Hravý sloh pro 6. a 9. třídu jsou graficky atraktivně zpracované pracovní sešity, které do-
plňují ucelenou řadu Hravá čeština a literatura. Poskytují mnoho rozmanitých tvořivých úloh, jimiž 
učitelé mohou vhodně doplnit hodiny slohu. Kapitoly jsou věnovány jednotlivým slohovým útvarům, 
které jsou také zastoupeny řadou ukázek. Sešity jsou sestaveny tak, aby byly vhodným doplňkem 
k různým učebnicím.

SLOH
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP 666Hravý sloh pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Ucelená řada titulů Hravý sloh:

• Hravý sloh je graficky atraktivně zpracovaný pracovní sešit, který 
doplňuje ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština 
a literatura pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

• Nabízí mnoho rozmanitých tvořivých úloh, jimiž mohou učitelé 
vhodně obohatit hodiny slohu.

• Kapitoly jsou věnovány jednotlivým slohovým útvarům, které 
jsou zastoupeny řadou ukázek. Zahrnují jednoduché formuláře, 
nejpoužívanější komunikační žánry, různé druhy popisu, 
výpisky a výtah, encyklopedická hesla, vypravování a reklamní 
a propagační texty.

• V kapitole si žák přečte ukázku daného slohového útvaru, v dílčích 
úlohách se naučí poznávat jazykové prostředky typické pro tento 
útvar a pracovat s nimi a nakonec samostatně píše delší text.

• Sešity jsou sestaveny tak, aby byly vhodným doplňkem k různým 
učebnicím.

ISBN 978-80-7563-150-3

www.etaktik.cz

52 barevných stran A4

52 barevných stran A4

52 barevných stran A4

52 barevných stran A4

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

HRAVÝ SLOH 6
v souladu s RVP ZV

• Pokrývá učivo slohu, které se 
obvykle objevuje v 6. třídě

• Jednoduché formuláře, 
nejpoužívanější komunikační 
žánry, různé druhy popisů, 
výpisky, výtah, encyklopedická 
hesla, vypravování, reklamní  
a propagační texty

HRAVÝ SLOH 7
v souladu s RVP ZV

• Pokrývá učivo slohu, které  
se obvykle objevuje v 7. třídě

• Různé druhy popisů, líčení, 
charakteristika, výtah, práce 
s grafy a tabulkami, žádost, 
životopisy, motivační dopis, 
vypravování

HRAVÝ SLOH 8
v souladu s RVP ZV

• Pokrývá učivo slohu, které  
se obvykle objevuje v 8. třídě

• Slohové postupy a útvary, práce 
s informacemi, recenze, reportáž, 
charakteristika, líčení, úvaha

HRAVÝ SLOH 9
v souladu s RVP ZV

• Pokrývá učivo slohu, které se 
obvykle objevuje v 9. třídě

• Slohové postupy a útvary, různé 
druhy popisu, charakteristika, 
vypravování, výklad, úvaha, projev 
mluvený a psaný, proslov, diskuze, 
publicistické útvary

od 69 Kč

od 69 Kč

SLOH
HRAVÝHRAVÝ

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

Ucelená řada titulů Hravý sloh:

• Hravý sloh je graficky atraktivně zpracovaný pracovní sešit, který 
doplňuje ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština 
a literatura pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

• Nabízí mnoho rozmanitých tvořivých úloh, jimiž mohou učitelé 
vhodně obohatit hodiny slohu.

• Kapitoly jsou věnovány jednotlivým slohovým útvarům, které 
jsou zastoupeny řadou ukázek. Zahrnují různé druhy popisu, 
charakteristiku, výtah, žádost, životopisy, motivační dopis či 
vypravování. Nechybí ani kapitola věnovaná práci s tabulkami a grafy.

• V kapitole si žák přečte ukázku daného slohového útvaru, v dílčích 
úlohách se naučí poznávat jazykové prostředky typické pro tento útvar 
a pracovat s nimi a nakonec samostatně píše delší text.

• Sešity jsou sestaveny tak, aby byly vhodným doplňkem k různým 
učebnicím.

ISBN 978-80-7563-189-3

www.etaktik.cz

od 69 Kč

od 69 Kč

připravujeme

novinka novinka od 07/2021

skladem



HRAVÁ LITERATURA

11 www.etaktik.cz

72 barevných stran A4

pracovní sešit

40 barevných 
stran A5

učebnice

72 barevných stran A4

pracovní sešit

40 barevných 
stran A5

učebnice

Cílem kompletu učebnic a pracovních sešitů z literatury pro 6.–9. ročník základní školy je v plné 
míře nahradit tradiční výuku literatury předpokládající pracnou domácí přípravu učitele a používání  
rozsáhlých čítanek, z kterých učitel často využije jen nepatrnou část. Naše pracovní sešity obsahují  
ukázky z děl daného žánru nebo období tak, aby je žáci stihli pročíst v rámci jedné hodiny literatury. 
Učebnice obsahují charakteristiku probíraného žánru, popř. období, významných autorů, jejich děl a další 
zajímavosti.

77Hravá literatura 7 učebnice
• Obsahuje srozumitelný a přehledný výklad zahrnující úvod do literární vědy, poznatky 
 o tematické a jazykové vrstvě literárního díla, o žánrech, literárních útvarech a autorech 
 prózy i poezie, dále pak charakteristiku jednotlivých literárních období od starověku 
 až po klasicismus.

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

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

• Vhodně se doplňuje s  pracovním sešitem, který obsahuje úryvky z literárních děl 
 a rozmanité úlohy na práci s textem.

• Učebnice má přehledné a poutavé grafi cké zpracování.

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-187-9

LITERATURA
HRAVÁ

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

6Hravá literatura 6 učebnice
• Obsahuje srozumitelný a  přehledný výklad zahrnující téma literatury jako takové, 
 lidovou slovesnost, literární druhy, epické, lyrické a  dramatické žánry, jazykové pro-
 středky používané v umělecké literatuře a komiks, dále pak také informace o jednot-
 livých autorech typických pro dané literární žánry.

• Spolu s  první částí učebnice pro sedmý ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletých 
 gymnázií je zaměřena na žánrové členění literatury. Dále se učebnice věnují chrono-
 logickému vývoji literatury.

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

• Vhodně se doplňuje s  pracovním sešitem, který ji doprovází úryvky z  literárních děl 
 a rozmanitými úlohami na práci s textem.

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-134-3

LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

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

ISBN  978-80-7563-164-0

7LITERATURA
HRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravá literatura 7 pracovní sešit obsahuje:
I. OPAKOVÁNÍ 6. ROČNÍKU
II. PRÓZA
III. POEZIE
IV. STAROVĚKÁ LITERATURA
V. STAROVĚKÁ LITERATURA: ANTIKA
VI. STŘEDOVĚKÁ LITERATURA
VII.  STŘEDOVĚKÁ LITERATURA: PÍSEMNICTVÍ

V ČESKÝCH ZEMÍCH
VIII. RENESANČNÍ LITERATURA EVROPSKÁ
IX. RENESANČNÍ LITERATURA ČESKÁ
X.  BAROKNÍ LITERATURA
XI. KLASICISMUS

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ TESTY

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN  978-80-7563-137-4

6LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravá literatura 6 pracovní sešit obsahuje:
I. LIDOVÁ SLOVESNOST
II. EPIKA: BAJKY
III. EPIKA: BÁJE, MÝTY A EPOSY
IV. EPIKA: POVĚSTI
V. EPIKA: POHÁDKY LIDOVÉ A AUTORSKÉ
VI. EPIKA: DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY
VII. EPIKA: HUMORISTICKÁ LITERATURA
VIII. LYRIKA
IX. LYRICKO-EPICKÉ ŽÁNRY
X.  DRAMA
XI. KOMIKS

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ TESTY

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

HRAVÁ 
LITERATURA 6 
v souladu s RVP ZV

• Lidová slovesnost
•  Epika: bajky, báje, mýty, eposy,  

pověsti, pohádky lidové a autorské,  
dobrodružné příběhy, humoristická 
literatura

• Lyrika
• Lyrickoepické žánry
• Drama
• Komiks

HRAVÁ 
LITERATURA 7 
v souladu s RVP ZV

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

od 69 Kč
od 85 Kč

od 69 Kč od 85 Kč

�
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15+1



12taktik@etaktik.cz

56 barevných stran B5

pracovní sešit 68 barevných stran A4

pracovní sešit

40 barevných 
stran A5

učebnice

68 barevných stran A4

pracovní sešit

40 barevných 
stran A5

učebnice

HRAVÁ LITERATURA 9 obsahuje:

I. SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
II. ČESKÁ LITERATURA 1945–1948
III. ČESKÁ LITERATURA 1948 – POLOVINA 50. LET
IV. ČESKÁ LITERATURA 2. POLOVINY 50. A 60. LET
V. ČESKÁ LITERATURA 70. A 80. LET
VI. ČESKÁ LITERATURA PO 1989

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-162-6

9 788075 631626
9 788075 631626

9LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

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

Hravá literatura 8

•  Popisuje barvitě jednotlivá literární období od osvícenství až do 1. poloviny 20. století       
   (včetně meziválečné literatury). Každá z kapitol je přehledně uspořádaná a vždy obsahuje 
   charakteristiku daného literárního směru včetně mezioborových souvislostí (přesah do historie, 
   výtvarného umění, hudby).

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

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

•  Učebnice je vhodně doplněná pracovním sešitem, který obohacuje výklad o úryvky 
   z konkrétních literárních děl a učí žáky rozmanitým způsobem pracovat s texty,  formulovat 
   myšlenky a obhájit svůj názor.

•  Učebnice je zajímavě a moderně gra� cky zpracována, učivo je logicky a přehledně  uspořádáno.

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-87881-01-9

9 788087 881019

9 788087 881019

8LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

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

9
Hravá literatura 9

•  Poslední díl ucelené řady učebnic Hravá literatura zachycuje vývoj světové i české literatury po    
   roce 1945, ale seznamuje žáky i se současnými autory. Každá kapitola je uvedena stručnou kul-
    turně–historickou charakteristikou daného období, neomezuje se jen na výklad literární historie. 
   Žáci získávají informace, které jim umožňují vnímat jednotlivé autory v kontextu doby, ve které 
    žili a tvořili.

•  Výklad literární historie je prokládán otázkami, které nenásilnou formou vedou žáky k vnímání   
    učiva v souvislostech a k upevňování získaných vědomostí. 

•  Učebnice je vhodně doplněna pracovním sešitem s ukázkami tvorby světových i českých autorů 
  2. poloviny 20. a počátku 21. století.  V učebnici jsou na konci jednotlivých stran odkazy na 
    odpovídající strany pracovního sešitu tak, aby výklad učiva mohl být ihned doplněn o praktickou  
    práci žáka s textem.

•  Učebnice je zajímavě a moderně gra� cky zpracována, učivo je logicky a přehledně uspořádáno.

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-007-0

9 788075 6300709 788075 630070

LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

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

HRAVÁ LITERATURA 8 obsahuje:

I. OSVÍCENSTVÍ
II. PREROMANTISMUS
III. ROMANTISMUS
IV. REALISMUS
V. NATURALISMUS
VI. LITERATURA PŘELOMU 20. STOL. – MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY
VII. ČESKÁ MODERNA A BUŘIČI
VIII. MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

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

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

ISBN: 978-80-7563-163-3

9 788075 631633
9 788075 631633

8LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

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

HRAVÁ 
LITERATURA 8
v souladu s RVP ZV

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

HRAVÁ 
LITERATURA 9 
v souladu s RVP ZV

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

od 69 Kč
od 85 Kč

od 69 Kč

od 85 Kč

ČTENÁŘSKÝ DENÍK PRO 2. STUPEŇ

• Prostor pro zápis obsahu 20 přečtených knih
• Rozdělení knih podle žánrů
• Předtištěná osnova pro snazší zápis knihy
• 15 různých úkolů podporujících fantazii, kreativitu 
   a samostatné uvažování, na nichž žák prokáže, že knihu  
   skutečně četl
• Doporučená četba pro žáky 2. stupně ZŠ
• Rejstřík pojmů
• Citáty k zamyšlení

 prostor pro zápis obsahu 20 přečtených knih
 rozdělení knih podle žánrů
 předtištěnou osnovu pro snazší zápis knihy
  15 různých úkolů podporujících fantazii, 

kreativitu a samostatné uvažování, podle 
nichž žák prokáže, že knihu skutečně četl

 doporučenou četbu pro žáky 2. stupně ZŠ  
 rejstřík pojmů
 citáty k zamyšlení

ISBN  978-80-7563-117-6 

ČTENÁŘSKÝ DENÍK OBSAHUJE:

JMÉNO

ŠKOLA

TŘÍDA ŠKOLNÍ ROK

Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky lze objednat na

www.etaktik.cz

ČTENÁŘSKÝ 
DENÍK 

MŮJ
MŮJ

pro 2. stupeň ZŠ

od 59 Kč

�

15+1

�

15+1

15+1

15+1

15+1
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HRAVÁ ČEŠTINA 6 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 6 – pracovní sešit

HRAVÁ ČEŠTINA 8 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 8 – pracovní sešit

HRAVÁ ČEŠTINA 6 – pracovní sešit
+ HRAVÁ ČEŠTINA 6 – učebnice
+ HRAVÁ LITERATURA 6 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 6 – učebnice

HRAVÁ ČEŠTINA 8 – pracovní sešit
+ HRAVÁ ČEŠTINA 8 – učebnice
+ HRAVÁ LITERATURA 8 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 8 – učebnice

HRAVÁ ČEŠTINA 7 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 7 – pracovní sešit

HRAVÁ ČEŠTINA 9 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 9 – pracovní sešit

HRAVÁ ČEŠTINA 7 – pracovní sešit
+ HRAVÁ ČEŠTINA 7 – učebnice
+ HRAVÁ LITERATURA 7 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 7 – učebnice

HRAVÁ ČEŠTINA 9 – pracovní sešit
+ HRAVÁ ČEŠTINA 9 – učebnice
+ HRAVÁ LITERATURA 9 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 9 – učebnice

ISBN  978-80-7563-164-0

7LITERATURA
HRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravá literatura 7 pracovní sešit obsahuje:
I. OPAKOVÁNÍ 6. ROČNÍKU
II. PRÓZA
III. POEZIE
IV. STAROVĚKÁ LITERATURA
V. STAROVĚKÁ LITERATURA: ANTIKA
VI. STŘEDOVĚKÁ LITERATURA
VII.  STŘEDOVĚKÁ LITERATURA: PÍSEMNICTVÍ

V ČESKÝCH ZEMÍCH
VIII. RENESANČNÍ LITERATURA EVROPSKÁ
IX. RENESANČNÍ LITERATURA ČESKÁ
X.  BAROKNÍ LITERATURA
XI. KLASICISMUS

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ TESTY

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN  978-80-7563-164-0

7LITERATURA
HRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravá literatura 7 pracovní sešit obsahuje:
I. OPAKOVÁNÍ 6. ROČNÍKU
II. PRÓZA
III. POEZIE
IV. STAROVĚKÁ LITERATURA
V. STAROVĚKÁ LITERATURA: ANTIKA
VI. STŘEDOVĚKÁ LITERATURA
VII.  STŘEDOVĚKÁ LITERATURA: PÍSEMNICTVÍ

V ČESKÝCH ZEMÍCH
VIII. RENESANČNÍ LITERATURA EVROPSKÁ
IX. RENESANČNÍ LITERATURA ČESKÁ
X.  BAROKNÍ LITERATURA
XI. KLASICISMUS

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ TESTY

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

77Hravá literatura 7 učebnice
• Obsahuje srozumitelný a přehledný výklad zahrnující úvod do literární vědy, poznatky 
 o tematické a jazykové vrstvě literárního díla, o žánrech, literárních útvarech a autorech 
 prózy i poezie, dále pak charakteristiku jednotlivých literárních období od starověku 
 až po klasicismus.

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

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

• Vhodně se doplňuje s  pracovním sešitem, který obsahuje úryvky z literárních děl 
 a rozmanité úlohy na práci s textem.

• Učebnice má přehledné a poutavé grafi cké zpracování.

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-187-9

LITERATURA
HRAVÁ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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ČEŠTINA777ČEŠTINA7ČEŠTINAČEŠTINA7ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

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

Učebnice Hravá čeština 7

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z nauky o významu 
slov, nauky o tvoření slov, tvarosloví, skladby, pravopisu a komunikace a slohu. To vše 
v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele. 

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 7.

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

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

ISBN 978-80-7563-141-1

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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ISBN  978-80-7563-137-4

6LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravá literatura 6 pracovní sešit obsahuje:
I. LIDOVÁ SLOVESNOST
II. EPIKA: BAJKY
III. EPIKA: BÁJE, MÝTY A EPOSY
IV. EPIKA: POVĚSTI
V. EPIKA: POHÁDKY LIDOVÉ A AUTORSKÉ
VI. EPIKA: DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY
VII. EPIKA: HUMORISTICKÁ LITERATURA
VIII. LYRIKA
IX. LYRICKO-EPICKÉ ŽÁNRY
X.  DRAMA
XI. KOMIKS

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ TESTY

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN  978-80-7563-137-4

6LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravá literatura 6 pracovní sešit obsahuje:
I. LIDOVÁ SLOVESNOST
II. EPIKA: BAJKY
III. EPIKA: BÁJE, MÝTY A EPOSY
IV. EPIKA: POVĚSTI
V. EPIKA: POHÁDKY LIDOVÉ A AUTORSKÉ
VI. EPIKA: DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY
VII. EPIKA: HUMORISTICKÁ LITERATURA
VIII. LYRIKA
IX. LYRICKO-EPICKÉ ŽÁNRY
X.  DRAMA
XI. KOMIKS

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ TESTY

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

6Hravá literatura 6 učebnice
• Obsahuje srozumitelný a  přehledný výklad zahrnující téma literatury jako takové, 
 lidovou slovesnost, literární druhy, epické, lyrické a  dramatické žánry, jazykové pro-
 středky používané v umělecké literatuře a komiks, dále pak také informace o jednot-
 livých autorech typických pro dané literární žánry.

• Spolu s  první částí učebnice pro sedmý ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletých 
 gymnázií je zaměřena na žánrové členění literatury. Dále se učebnice věnují chrono-
 logickému vývoji literatury.

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

• Vhodně se doplňuje s  pracovním sešitem, který ji doprovází úryvky z  literárních děl 
 a rozmanitými úlohami na práci s textem.

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-134-3

LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

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

6ČEŠTINA
HRAVÁ

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

HC6_obalka_TISK6.indd   1 03.04.2019   23:41:04

6ČEŠTINA
HRAVÁ

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

HC6_obalka_TISK6.indd   1 03.04.2019   23:41:04

HRAVÁ LITERATURA 9 obsahuje:

I. SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
II. ČESKÁ LITERATURA 1945–1948
III. ČESKÁ LITERATURA 1948 – POLOVINA 50. LET
IV. ČESKÁ LITERATURA 2. POLOVINY 50. A 60. LET
V. ČESKÁ LITERATURA 70. A 80. LET
VI. ČESKÁ LITERATURA PO 1989

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-162-6

9 788075 631626
9 788075 631626

9LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

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

HRAVÁ LITERATURA 9 obsahuje:

I. SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
II. ČESKÁ LITERATURA 1945–1948
III. ČESKÁ LITERATURA 1948 – POLOVINA 50. LET
IV. ČESKÁ LITERATURA 2. POLOVINY 50. A 60. LET
V. ČESKÁ LITERATURA 70. A 80. LET
VI. ČESKÁ LITERATURA PO 1989

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

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

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:
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ISBN: 978-80-7563-162-6

9 788075 631626
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9LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

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

Hravá literatura 9

•  Poslední díl ucelené řady učebnic Hravá literatura zachycuje vývoj světové i české literatury po    
   roce 1945, ale seznamuje žáky i se současnými autory. Každá kapitola je uvedena stručnou kul-
    turně–historickou charakteristikou daného období, neomezuje se jen na výklad literární historie. 
   Žáci získávají informace, které jim umožňují vnímat jednotlivé autory v kontextu doby, ve které 
    žili a tvořili.

•  Výklad literární historie je prokládán otázkami, které nenásilnou formou vedou žáky k vnímání   
    učiva v souvislostech a k upevňování získaných vědomostí. 

•  Učebnice je vhodně doplněna pracovním sešitem s ukázkami tvorby světových i českých autorů 
  2. poloviny 20. a počátku 21. století.  V učebnici jsou na konci jednotlivých stran odkazy na 
    odpovídající strany pracovního sešitu tak, aby výklad učiva mohl být ihned doplněn o praktickou  
    práci žáka s textem.

•  Učebnice je zajímavě a moderně gra� cky zpracována, učivo je logicky a přehledně uspořádáno.

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-007-0

9 788075 6300709 788075 630070
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Proti všem          Alois JIRÁSEK

F. L. Věk           Alois JIRÁSEK

Psohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Alois JIRÁSEK

PsohlavciPsohlavciPsohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Mezi proudy        Mezi proudy Alois

Staré pověsti české        Alois JIRÁSEKPŘÍLOHA
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Učebnice Hravá čeština 9

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie 
jazyka, nauky o významu slov, nauky o tvoření slov, tvarosloví, skladby, pravopisu, zvukové 
stránky jazyka a komunikace a slohu. To vše v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele.

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 9.

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

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

ISBN 978-80-7563-210-4

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice
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učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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Proti všem          Alois JIRÁSEK

F. L. Věk           Alois JIRÁSEK

Psohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Alois JIRÁSEK
Staré pověsti české        Alois JIRÁSEK
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Pracovní sešit 
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V souladu s RVP
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Proti všem          Alois JIRÁSEK
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Mezi proudy        Alois JIRÁSEK

PsohlavciPsohlavciPsohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Mezi proudy        Mezi proudy Alois

Staré pověsti české        Alois JIRÁSEKPŘÍLOHA
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Učebnice Hravá čeština 9

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie 
jazyka, nauky o významu slov, nauky o tvoření slov, tvarosloví, skladby, pravopisu, zvukové 
stránky jazyka a komunikace a slohu. To vše v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele.

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 9.

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

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

ISBN 978-80-7563-210-4

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice
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učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice
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HRAVÁ LITERATURA 8 obsahuje:

I. OSVÍCENSTVÍ
II. PREROMANTISMUS
III. ROMANTISMUS
IV. REALISMUS
V. NATURALISMUS
VI. LITERATURA PŘELOMU 20. STOL. – MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY
VII. ČESKÁ MODERNA A BUŘIČI
VIII. MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

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

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

ISBN: 978-80-7563-163-3

9 788075 631633
9 788075 631633
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Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

HRAVÁ LITERATURA 8 obsahuje:

I. OSVÍCENSTVÍ
II. PREROMANTISMUS
III. ROMANTISMUS
IV. REALISMUS
V. NATURALISMUS
VI. LITERATURA PŘELOMU 20. STOL. – MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY
VII. ČESKÁ MODERNA A BUŘIČI
VIII. MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

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

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

ISBN: 978-80-7563-163-3

9 788075 631633
9 788075 631633

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

Hravá literatura 8

•  Popisuje barvitě jednotlivá literární období od osvícenství až do 1. poloviny 20. století       
   (včetně meziválečné literatury). Každá z kapitol je přehledně uspořádaná a vždy obsahuje 
   charakteristiku daného literárního směru včetně mezioborových souvislostí (přesah do historie, 
   výtvarného umění, hudby).

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

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

•  Učebnice je vhodně doplněná pracovním sešitem, který obohacuje výklad o úryvky 
   z konkrétních literárních děl a učí žáky rozmanitým způsobem pracovat s texty,  formulovat 
   myšlenky a obhájit svůj názor.

•  Učebnice je zajímavě a moderně gra� cky zpracována, učivo je logicky a přehledně  uspořádáno.

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-87881-01-9

9 788087 881019

9 788087 881019
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Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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Učebnice pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Učebnice Hravá čeština 8

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie 
jazyka, nauky o tvoření slov, tvarosloví, pravopisu, skladby a komunikace a slohu. To vše 
v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele.

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 8.

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

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

ISBN 978-80-7563-066-7
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ČEŠTINA666666ČEŠTINA6ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

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

Učebnice Hravá čeština 6

• Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie 
jazyka, tvarosloví, skladby, zvukové stránky jazyka a komunikace a slohu. To vše v moderním 
a příjemném vizuálním zpracování.

• Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

• U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

• Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele. 

• Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 6.

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

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

ISBN 978-80-7563-064-3

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY  

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

15+1 15+1

15+1
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15+1

15+1
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15+1



14 www.etaktik.cz

ČESKÝ JAZYK V POHODĚ 6 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 6 – pracovní sešit

ČESKÝ JAZYK V POHODĚ 8 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 8 – pracovní sešit

ČESKÝ JAZYK V POHODĚ 6 – pracovní sešit
+ HRAVÁ ČEŠTINA 6 – učebnice
+ HRAVÁ LITERATURA 6 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 6 – učebnice

ČESKÝ JAZYK V POHODĚ 8 – pracovní sešit
+ HRAVÁ ČEŠTINA 8 – učebnice
+ HRAVÁ LITERATURA 8 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 8 – učebnice

ČESKÝ JAZYK V POHODĚ 7 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 7 – pracovní sešit

HRAVÁ ČEŠTINA 9 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 9 – pracovní sešit

ČESKÝ JAZYK V POHODĚ 7 – pracovní sešit
+ HRAVÁ ČEŠTINA 7 – učebnice
+ HRAVÁ LITERATURA 7 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 7 – učebnice

ČESKÝ JAZYK V POHODĚ 9 – pracovní sešit
+ HRAVÁ ČEŠTINA 9 – učebnice
+ HRAVÁ LITERATURA 9 – pracovní sešit
+ HRAVÁ LITERATURA 9 – učebnice

CESKÝ
JAZYK 7

pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

 aktivizační a opakovací úlohy

  zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

  postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online

CESKÝ
JAZYK 7

pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

 aktivizační a opakovací úlohy

  zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

  postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online

CESKÝ
JAZYK 9

pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

 aktivizační a opakovací úlohy

  zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

  postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online

CESKÝ
JAZYK 9

pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

 aktivizační a opakovací úlohy

  zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

  postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online

CESKÝ
JAZYK 8

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

 aktivizační a opakovací úlohy

  zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

  postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online

CESKÝ
JAZYK 8

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

 aktivizační a opakovací úlohy

  zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

  postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online

od 162 Kč

od 162 Kč

od 372 Kč

od 372 Kč

od 372 Kč

od 372 Kč

od 162 Kč

od 162 Kč

od 170 Kč

od 170 Kč

od 398 Kč

od 398 Kč

od 398 Kč

od 398 Kč

od 170 Kč

od 170 Kč
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+
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ISBN  978-80-7563-137-4

6LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravá literatura 6 pracovní sešit obsahuje:
I. LIDOVÁ SLOVESNOST
II. EPIKA: BAJKY
III. EPIKA: BÁJE, MÝTY A EPOSY
IV. EPIKA: POVĚSTI
V. EPIKA: POHÁDKY LIDOVÉ A AUTORSKÉ
VI. EPIKA: DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY
VII. EPIKA: HUMORISTICKÁ LITERATURA
VIII. LYRIKA
IX. LYRICKO-EPICKÉ ŽÁNRY
X.  DRAMA
XI. KOMIKS

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ TESTY

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN  978-80-7563-164-0

7LITERATURA
HRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravá literatura 7 pracovní sešit obsahuje:
I. OPAKOVÁNÍ 6. ROČNÍKU
II. PRÓZA
III. POEZIE
IV. STAROVĚKÁ LITERATURA
V. STAROVĚKÁ LITERATURA: ANTIKA
VI. STŘEDOVĚKÁ LITERATURA
VII.  STŘEDOVĚKÁ LITERATURA: PÍSEMNICTVÍ

V ČESKÝCH ZEMÍCH
VIII. RENESANČNÍ LITERATURA EVROPSKÁ
IX. RENESANČNÍ LITERATURA ČESKÁ
X.  BAROKNÍ LITERATURA
XI. KLASICISMUS

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ TESTY

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

HRAVÁ LITERATURA 9 obsahuje:

I. SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
II. ČESKÁ LITERATURA 1945–1948
III. ČESKÁ LITERATURA 1948 – POLOVINA 50. LET
IV. ČESKÁ LITERATURA 2. POLOVINY 50. A 60. LET
V. ČESKÁ LITERATURA 70. A 80. LET
VI. ČESKÁ LITERATURA PO 1989

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-162-6

9 788075 631626
9 788075 631626

9LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

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

HRAVÁ LITERATURA 8 obsahuje:

I. OSVÍCENSTVÍ
II. PREROMANTISMUS
III. ROMANTISMUS
IV. REALISMUS
V. NATURALISMUS
VI. LITERATURA PŘELOMU 20. STOL. – MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY
VII. ČESKÁ MODERNA A BUŘIČI
VIII. MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

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

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

ISBN: 978-80-7563-163-3

9 788075 631633
9 788075 631633

8LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

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

ISBN  978-80-7563-137-4

6LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravá literatura 6 pracovní sešit obsahuje:
I. LIDOVÁ SLOVESNOST
II. EPIKA: BAJKY
III. EPIKA: BÁJE, MÝTY A EPOSY
IV. EPIKA: POVĚSTI
V. EPIKA: POHÁDKY LIDOVÉ A AUTORSKÉ
VI. EPIKA: DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY
VII. EPIKA: HUMORISTICKÁ LITERATURA
VIII. LYRIKA
IX. LYRICKO-EPICKÉ ŽÁNRY
X.  DRAMA
XI. KOMIKS

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ TESTY

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

6Hravá literatura 6 učebnice
• Obsahuje srozumitelný a  přehledný výklad zahrnující téma literatury jako takové, 
 lidovou slovesnost, literární druhy, epické, lyrické a  dramatické žánry, jazykové pro-
 středky používané v umělecké literatuře a komiks, dále pak také informace o jednot-
 livých autorech typických pro dané literární žánry.

• Spolu s  první částí učebnice pro sedmý ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletých 
 gymnázií je zaměřena na žánrové členění literatury. Dále se učebnice věnují chrono-
 logickému vývoji literatury.

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

• Vhodně se doplňuje s  pracovním sešitem, který ji doprovází úryvky z  literárních děl 
 a rozmanitými úlohami na práci s textem.

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-134-3

LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

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

PŘÍLOHA
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ČEŠTINA666666ČEŠTINA6ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

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

Učebnice Hravá čeština 6

• Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie 
jazyka, tvarosloví, skladby, zvukové stránky jazyka a komunikace a slohu. To vše v moderním 
a příjemném vizuálním zpracování.

• Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

• U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

• Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele. 

• Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 6.

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

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

ISBN 978-80-7563-064-3

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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ISBN  978-80-7563-164-0

7LITERATURA
HRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravá literatura 7 pracovní sešit obsahuje:
I. OPAKOVÁNÍ 6. ROČNÍKU
II. PRÓZA
III. POEZIE
IV. STAROVĚKÁ LITERATURA
V. STAROVĚKÁ LITERATURA: ANTIKA
VI. STŘEDOVĚKÁ LITERATURA
VII.  STŘEDOVĚKÁ LITERATURA: PÍSEMNICTVÍ

V ČESKÝCH ZEMÍCH
VIII. RENESANČNÍ LITERATURA EVROPSKÁ
IX. RENESANČNÍ LITERATURA ČESKÁ
X.  BAROKNÍ LITERATURA
XI. KLASICISMUS

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ TESTY

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

77Hravá literatura 7 učebnice
• Obsahuje srozumitelný a přehledný výklad zahrnující úvod do literární vědy, poznatky 
 o tematické a jazykové vrstvě literárního díla, o žánrech, literárních útvarech a autorech 
 prózy i poezie, dále pak charakteristiku jednotlivých literárních období od starověku 
 až po klasicismus.

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

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

• Vhodně se doplňuje s  pracovním sešitem, který obsahuje úryvky z literárních děl 
 a rozmanité úlohy na práci s textem.

• Učebnice má přehledné a poutavé grafi cké zpracování.

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-187-9

LITERATURA
HRAVÁ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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ČEŠTINA777ČEŠTINA7ČEŠTINAČEŠTINA7ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

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

Učebnice Hravá čeština 7

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z nauky o významu 
slov, nauky o tvoření slov, tvarosloví, skladby, pravopisu a komunikace a slohu. To vše 
v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele. 

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 7.

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

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

ISBN 978-80-7563-141-1

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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HRAVÁ LITERATURA 9 obsahuje:

I. SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
II. ČESKÁ LITERATURA 1945–1948
III. ČESKÁ LITERATURA 1948 – POLOVINA 50. LET
IV. ČESKÁ LITERATURA 2. POLOVINY 50. A 60. LET
V. ČESKÁ LITERATURA 70. A 80. LET
VI. ČESKÁ LITERATURA PO 1989

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-162-6

9 788075 631626
9 788075 631626

9LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

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

Hravá literatura 9

•  Poslední díl ucelené řady učebnic Hravá literatura zachycuje vývoj světové i české literatury po    
   roce 1945, ale seznamuje žáky i se současnými autory. Každá kapitola je uvedena stručnou kul-
    turně–historickou charakteristikou daného období, neomezuje se jen na výklad literární historie. 
   Žáci získávají informace, které jim umožňují vnímat jednotlivé autory v kontextu doby, ve které 
    žili a tvořili.

•  Výklad literární historie je prokládán otázkami, které nenásilnou formou vedou žáky k vnímání   
    učiva v souvislostech a k upevňování získaných vědomostí. 

•  Učebnice je vhodně doplněna pracovním sešitem s ukázkami tvorby světových i českých autorů 
  2. poloviny 20. a počátku 21. století.  V učebnici jsou na konci jednotlivých stran odkazy na 
    odpovídající strany pracovního sešitu tak, aby výklad učiva mohl být ihned doplněn o praktickou  
    práci žáka s textem.

•  Učebnice je zajímavě a moderně gra� cky zpracována, učivo je logicky a přehledně uspořádáno.

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-007-0

9 788075 6300709 788075 630070

LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

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

Proti všem          Alois JIRÁSEK

F. L. Věk           Alois JIRÁSEK

Psohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Alois JIRÁSEK

PsohlavciPsohlavciPsohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Mezi proudy        Mezi proudy Alois

Staré pověsti české        Alois JIRÁSEKPŘÍLOHA
SPU

Učebnice
za

hr
nu

je
př

ílo
hu

pro žáky se specifickým
i porucham

iučení.

ČEŠTINA99ČEŠTINA9ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

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

Učebnice Hravá čeština 9

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie 
jazyka, nauky o významu slov, nauky o tvoření slov, tvarosloví, skladby, pravopisu, zvukové 
stránky jazyka a komunikace a slohu. To vše v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele.

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 9.

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

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

ISBN 978-80-7563-210-4

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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HRAVÁ LITERATURA 8 obsahuje:

I. OSVÍCENSTVÍ
II. PREROMANTISMUS
III. ROMANTISMUS
IV. REALISMUS
V. NATURALISMUS
VI. LITERATURA PŘELOMU 20. STOL. – MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY
VII. ČESKÁ MODERNA A BUŘIČI
VIII. MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

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

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

ISBN: 978-80-7563-163-3

9 788075 631633
9 788075 631633

8LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

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

Hravá literatura 8

•  Popisuje barvitě jednotlivá literární období od osvícenství až do 1. poloviny 20. století       
   (včetně meziválečné literatury). Každá z kapitol je přehledně uspořádaná a vždy obsahuje 
   charakteristiku daného literárního směru včetně mezioborových souvislostí (přesah do historie, 
   výtvarného umění, hudby).

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

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

•  Učebnice je vhodně doplněná pracovním sešitem, který obohacuje výklad o úryvky 
   z konkrétních literárních děl a učí žáky rozmanitým způsobem pracovat s texty,  formulovat 
   myšlenky a obhájit svůj názor.

•  Učebnice je zajímavě a moderně gra� cky zpracována, učivo je logicky a přehledně  uspořádáno.

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

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

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-87881-01-9

9 788087 881019

9 788087 881019

8LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

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

Babička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováBabička         Božena NěmcováDruhy
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ČEŠTINA8ČEŠTINA8ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

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

Učebnice Hravá čeština 8

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie 
jazyka, nauky o tvoření slov, tvarosloví, pravopisu, skladby a komunikace a slohu. To vše 
v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele.

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 8.

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

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

ISBN 978-80-7563-066-7

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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HRAVÁ CHEMIE

15taktik@etaktik.cz

124 barevných stran A4

učebnice

Pracovní sešity Hravá chemie propojují probírané učivo s reálným životem, čímž podporují zájem 
žáků o procvičovaná témata. To také usnadňuje jejich zapamatování. Součástí sešitů je periodická 
tabulka prvků pro 8. ročník a názvosloví organické chemie pro 9. ročník.

HRAVÁ CHEMIE 8 
v souladu s RVP ZV

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

HRAVÁ CHEMIE 9 
v souladu s RVP ZV

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

od 149 Kč
Oboustranná A4

• Přehledná periodická tabulka    
   prvků
• Tabulky a pojmy důležité 
   pro učivo 8. ročníku

Názvosloví organické chemie
• Celkové shrnutí na zadní 
   straně sešitu
• Formát A4

52 barevných stran A4

pracovní sešit

od 69 KčKe každému sešitu zdarma:

116 barevných stran A4

učebnice

od 149 Kč

52 barevných stran A4

pracovní sešit

od 69 Kč
Ke každému sešitu zdarma:

skladem skladem

skladem skladem

�

15+1

15+

�

15+1

15+

15+1

15+1



HRAVÁ MATEMATIKA

16 www.etaktik.cz

132 + 188 barevných 
stran B5

172 + 136 barevných 
stran B5

učebnice

132 barevných 
stran A4

132 barevných 
stran A4

pracovní sešit

pracovní sešit

Pracovní sešity Hravá matematika ukazují využití matematiky v reálných situacích, čímž ji přibližují 
všem žákům, kteří s nimi pracují. Pro zlepšení domácí přípravy žáků jsou součástí sešitů shrnutí učiva 
daného ročníku. Každá kapitola je zakončena testy na probranou látku. 

HRAVÁ MATEMATIKA 6 
v souladu s RVP ZV

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

učebnice

6MATE
MATIKA

HRAVÁ

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

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

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

ISBN  978-80-7563-335-4

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

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

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

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

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

ISBN  978-80-7563-133-6

Učebnice Hravá matematika 6 – Aritmetika

• obsahuje tři tematické celky: Opakování učiva 1. stupně, Desetinná čísla 
a Dělitelnost přirozených čísel

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 
z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 
tematických celků

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

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 
didaktiky pedagogických fakult

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVP
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Učebnice Hravá matematika 6 – Geometrie

• obsahuje 5 tematických celků: Opakování učiva 1. stupně, Úhel, Osová souměrnost, 
Trojúhelník, Krychle a kvádr

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

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

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

Hravá matematika 7 obsahuje:I. Opakování z 6. ročníku – aritmetikaII. ZlomkyIII. Celá číslaIV. Racionální číslaV. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procentaVI. Opakování z 6. ročníku – geometrieVII. ShodnostVIII. Středová souměrnostIX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranolPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

ISBN  978-80-7563-098-8
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Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

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

Hravá matematika 9 obsahuje:I. Opakování z 8. ročníku – aritmetikaII. Vyjádření proměnné ze vzorceIII. Soustavy rovnicIV. FunkceV. Lomenné výrazyVI. Goniometrické funkceVII. Opakování z 8. ročníku – geometrieVIII. PodobnostIX. Jehlan, kužel, kouleX. Finanční matematikaPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

6MATEMATIKA 7MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

ISBN  978-80-7563-099-5
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Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-211-1
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Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

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

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

Učebnice Hravá matematika 6 – Aritmetika• obsahuje tři tematické celky: Opakování učiva 1. stupně, Desetinná čísla a Dělitelnost přirozených čísel• je moderně a přehledně zpracována• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakultUcelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.czISBN: 978-80-7563-192-3
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Učebnice Hravá matematika 6 – Geometrie• obsahuje 5 tematických celků: Opakování učiva 1. stupně, Úhel, Osová souměrnost, Trojúhelník, Krychle a kvádr• je moderně a přehledně zpracována• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakultUcelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
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učebnice

6. ročník

pracovní sešit

početníky

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

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

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

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

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

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

ISBN  978-80-7563-133-6

ISBN  978-80-7563-098-8
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Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Středová 
souměrnost, Shodnost trojúhelníků, Čtyřúhelníky a mnohoúhelníky, Obvody 
a obsahy a Hranoly

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

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

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníkyučebnice
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Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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ISBN: 978-80-7563-264-7

pracovní sešit

8. ročník

početníky

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

Hravá matematika 9 obsahuje:I. Opakování z 8. ročníku – aritmetikaII. Vyjádření proměnné ze vzorceIII. Soustavy rovnicIV. FunkceV. Lomenné výrazyVI. Goniometrické funkceVII. Opakování z 8. ročníku – geometrieVIII. PodobnostIX. Jehlan, kužel, kouleX. Finanční matematikaPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:
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ISBN  978-80-7563-099-5
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Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

pracovní sešit

9. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

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

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVP
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učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

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

Hravá matematika 7 obsahuje:I. Opakování z 6. ročníku – aritmetikaII. ZlomkyIII. Celá číslaIV. Racionální číslaV. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procentaVI. Opakování z 6. ročníku – geometrieVII. ShodnostVIII. Středová souměrnostIX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranolPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

pracovní sešit

7. ročník

početníky

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVP
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Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta• je moderně a přehledně zpracována• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakultUcelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.czISBN: 978-80-7563-192-3
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta• je moderně a přehledně zpracována• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakultUcelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.czISBN: 978-80-7563-192-3
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ISBN: 978-80-7563-263-0

učebnice

7. ročník

pracovní sešit

početníky

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

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

Hravá matematika 9 obsahuje:

I. Opakování z 8. ročníku – aritmetika
II. Vyjádření proměnné ze vzorce
III. Soustavy rovnic
IV. Funkce
V. Lomenné výrazy
VI. Goniometrické funkce
VII. Opakování z 8. ročníku – geometrie
VIII. Podobnost
IX. Jehlan, kužel, koule
X. Finanční matematika

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

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

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

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

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

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

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

ISBN  978-80-7563-133-6

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

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

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

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

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

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

ISBN  978-80-7563-099-5

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

?

HRAVÁ MATEMATIKA 7 
v souladu s RVP ZV

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

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

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

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

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

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

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

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

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

ISBN  978-80-7563-133-6

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

Hravá matematika 9 obsahuje:

I. Opakování z 8. ročníku – aritmetika
II. Vyjádření proměnné ze vzorce
III. Soustavy rovnic
IV. Funkce
V. Lomenné výrazy
VI. Goniometrické funkce
VII. Opakování z 8. ročníku – geometrie
VIII. Podobnost
IX. Jehlan, kužel, koule
X. Finanční matematika

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

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

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

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

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

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

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

ISBN  978-80-7563-133-6

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

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

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

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

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

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádr

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

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

ISBN  978-80-7563-133-6

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

ISBN  978-80-7563-099-5

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

od 129 Kč

od 129 Kč

od 149 Kčod 149 Kč

od 149 Kčod 149 Kč

15+1

15+1

15+

15+
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�

15+1

15+1
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212 + 116 barevných 
stran B5

formát B5

učebnice

132 barevných 
stran A4

132 barevných 
stran A4

pracovní sešit

pracovní sešit

HRAVÁ MATEMATIKA 8 
v souladu s RVP ZV

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

učebnice

8MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

ISBN: 978-80-75630-84-1
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 8 obsahuje:

I. Opakování ze 7. ročníku – aritmetika
II. Mocniny a odmocniny
III. Pythagorova věta
IV. Výrazy
V. Mocniny s přirozeným mocnitelem
VI. Lineární rovnice
VII. Základy statistiky
VIII. Opakování ze 7. ročníku – geometrie
IX. Kruh, kružnice, válec
X. Konstrukční úlohy

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

HRAVÁ MATEMATIKA 9 
v souladu s RVP ZV

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

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

Hravá matematika 9 obsahuje:

I. Opakování z 8. ročníku – aritmetika
II. Vyjádření proměnné ze vzorce
III. Soustavy rovnic
IV. Funkce
V. Lomenné výrazy
VI. Goniometrické funkce
VII. Opakování z 8. ročníku – geometrie
VIII. Podobnost
IX. Jehlan, kužel, koule
X. Finanční matematika

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

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

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

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

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

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

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

ISBN  978-80-7563-133-6

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

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

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

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

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

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

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

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

ISBN  978-80-7563-133-6

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

ISBN  978-80-7563-099-5

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

od 129 Kč

od 129 Kč

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

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

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

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
MATIKA6MATIKA

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

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
MATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky

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

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z 
reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 
tematických celků

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

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 
didaktiky pedagogických fakult

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice 

MATEMATIKA

HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice 

MATEMATIKA

HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky pracovní sešit

8. ročník

početníky

pracovní sešit

9. ročník

početníky
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učebnice

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

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z 
reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 
tematických celků

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

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 
didaktiky pedagogických fakult

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice 

MATEMATIKA

HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice 

MATEMATIKA

HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky pracovní sešit

8. ročník

početníky

pracovní sešit

9. ročník

početníky
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9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ
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• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult
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9Početník
hravý

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

2. díl

Hravý početník 9 – procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	9.	ročníku	ZŠ.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-181-7

9 788075 631817

8Početník
hravý

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

2. díl

Hravý početník 8 – procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	8.	ročníku	ZŠ.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-179-4

9 788075 631794

pracovní sešit pracovní sešit

7Početník
hravý

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

2. díl

Hravý početník 7 – procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	7.	ročníku	ZŠ.

•	 Strany	jsou	přehledně	rozděleny,	zpravidla	do	3	sloupců		
s	gradujícím	stupněm	náročnosti.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-177-0

9 788075 631770

Hravý početník 6 – procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	6.	ročníku	ZŠ.

•	 Strany	jsou	přehledně	rozděleny,	zpravidla	do	3	sloupců		
s	gradujícím	stupněm	náročnosti.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

6Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ 
V souladu s RVP ZV

2. díl

ISBN: 978-80-7563-175-6

9 788075 631756

1. díl: 44 černobílých stran A5
2. díl: 24 černobílých stran A5

1. díl: 36 černobílých stran A5
2. díl: 24 černobílých stran A5

1. díl: 52 černobílých stran A5
2. díl: 28 černobílých stran A5

HRAVÝ POČETNÍK 9
1. a 2. díl
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 8. ročníku – algebra
• Soustavy rovnic
• Funkce
• Lomené výrazy
• Finanční gramotnost
• Opakování učiva 8. ročníku –      
   geometrie
• Podobnost
• Jehlan, kužel, koule
• Goniometrie

HRAVÝ POČETNÍK 6
1. a 2. díl
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 5. ročníku –    
   aritmetika
• Desetinná čísla
• Dělitelnost přirozených čísel
• Opakování učiva 5. ročníku –   
   geometrie
• Úhel
• Trojúhelník
• Krychle a kvádr

HRAVÝ POČETNÍK 8
1. a 2. díl
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 7. ročníku – algebra
• Mocniny a odmocniny
• Výrazy a mnohočleny
• Mocniny s přirozeným mocnitelem
• Lineární rovnice
• Základy statistiky
• Opakování učiva 7. ročníku – 
geometrie
• Kružnice, kruh, válec
• Pythagorova věta

1. díl: 32 černobílých stran A5
2. díl: 28 černobílých stran A5

Hravý početník 6 – procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	6.	ročníku	ZŠ.

•	 Strany	jsou	přehledně	rozděleny,	zpravidla	do	3	sloupců		
s	gradujícím	stupněm	náročnosti.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-174-9

9 788075 631749

6Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ 
V souladu s RVP ZV

1. díl

od 39 Kč

7Početník
hravý

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

1. díl

Hravý početník 7 – procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	7.	ročníku	ZŠ.

•	 Strany	jsou	přehledně	rozděleny,	zpravidla	do	3	sloupců		
s	gradujícím	stupněm	náročnosti.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-176-3

9 788075 631763

od 39 Kč

HRAVÝ POČETNÍK 7
1. a 2. díl
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 6. ročníku –      
   aritmetika
• Zlomky
• Celá čísla
• Racionální čísla
• Přímá a nepřímá úměrnost 
• Procenta
• Opakování učiva 6. ročníku –   
   geometrie
• Shodnost
• Čtyřúhelníky a mnohoúhelníky
• Hranol

8Početník
hravý

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

1. díl

Hravý početník 8 – procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	8.	ročníku	ZŠ.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-178-7

9 788075 631787

od 39 Kč

9Početník
hravý

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

1. díl

Hravý početník 9 – procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	9.	ročníku	ZŠ.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-180-0

9 788075 631800

od 39 Kč
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MATEMATIKA V POHODĚ
Představujeme vám novou řadu pracovních sešitů z matematiky. V publikacích najdete aktivizační 
úlohy, klasické příklady k procvičení, slovní úlohy z reálného života, několik hravých cvičení i opako-
vacích boxů. Na konci každé kapitoly jsou pro vás připraveny dva testy. Součástí sešitů je i teoretické 
shrnutí učiva. 
Tato řada se liší od pracovních sešitů Hravá matematika především redukcí hravých úloh a větším dů-
razem na počet příkladů k procvičení. Nová řada je plně kompatibilní s učebnicemi Hravá matematika.

MATEMATIKA 
V POHODĚ 7  
– ARITMETIKA
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva  
6. ročníku

• Zlomky
• Celá čísla
• Racionální čísla
• Poměr
• Procenta

MATEMATIKA 
V POHODĚ 7  
– GEOMETRIE
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva  
6. ročníku

• Středová 
souměrnost

• Shodnost 
trojúhelníků

• Čtyřúhelníky
• Obvody a obsahy
• Hranol 100 barevných stran A4

pracovní sešit

od 79 Kč

skladem

pracovní sešit

120 barevných stran A4

od 79 Kč

skladem

MATEMATIKA 
V POHODĚ 6  
– ARITMETIKA
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 1. 
stupně

• Desetinná čísla
• Dělitelnost

MATEMATIKA 
V POHODĚ 6  
– GEOMETRIE
v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva  
1. stupně

• Úhel
• Osová souměrnost
• Trojúhelník
• Krychle a kvádr

104 barevných stran A4

pracovní sešit

od 79 Kč

skladem

104 barevných stran A4

pracovní sešit

od 79 Kč

skladem

MATEMATIKA 
V POHODĚ 8  
– ALGEBRA
v souladu s RVP ZV

• Opakování
• Mocniny a odmocniny
• Výrazy
• Lineární rovnice
• Základy statistiky a 

pravděpodobnosti

MATEMATIKA 
V POHODĚ 8  
– GEOMETRIE
v souladu s RVP ZV

• Opakování
• Kružnice a kruh
• Válec
• Konstrukční úlohy

pracovní sešit

od 79 Kč

skladem

pracovní sešit

od 79 Kč

skladem

104 barevných stran A4108 barevných stran A4
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pracovní sešitMATEMATIKA 
V POHODĚ 9 
– ALGEBRA
v souladu s RVP ZV

•  Opakování
• Lomené výrazy
• Soustavy rovnic
• Funkce
• Finanční matematika

MATEMATIKA 
V POHODĚ 9  
– GEOMETRIE
v souladu s RVP ZV

• Opakování
• Koule
• Podobnost
• Jehlan
• Kužel
• Koule
• Goniometrické funkce

od 79 Kč

pracovní sešit

skladem

od 79 Kč

skladem
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112 barevných stran A4 84 barevných stran A4
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HRAVÁ MATEMATIKA 6. ROČNÍK
HRAVÁ MATEMATIKA 6 (1. DÍL) – učebnice (aritmetika)
+ HRAVÁ MATEMATIKA 6 (2. DÍL) – učebnice (geometrie)
+ HRAVÁ MATEMATIKA 6 – pracovní sešit
+ HRAVÝ POČETNÍK 6 (1. DÍL) + HRAVÝ POČETNÍK 6 (2. DÍL)

HRAVÁ MATEMATIKA 7. ROČNÍK
HRAVÁ MATEMATIKA 7 (1. DÍL) – učebnice (aritmetika)
+ HRAVÁ MATEMATIKA 7 (2. DÍL) – učebnice (geometrie)
+ HRAVÁ MATEMATIKA 7 – pracovní sešit
+ HRAVÝ POČETNÍK 7 (1. DÍL) + HRAVÝ POČETNÍK 7 (2. DÍL)

HRAVÁ MATEMATIKA 8. ROČNÍK
HRAVÁ MATEMATIKA 8 (1. DÍL) – učebnice (algebra)
+ HRAVÁ MATEMATIKA 8 (2. DÍL) – učebnice (geometrie)
+ HRAVÁ MATEMATIKA 8 – pracovní sešit
+ HRAVÝ POČETNÍK 8 (1. DÍL) + HRAVÝ POČETNÍK 8 (2. DÍL)

HRAVÁ MATEMATIKA 9. ROČNÍK
HRAVÁ MATEMATIKA 9 (1. DÍL) – učebnice (algebra)
+ HRAVÁ MATEMATIKA 9 (2. DÍL) – učebnice (geometrie)
+ HRAVÁ MATEMATIKA 9 – pracovní sešit
+ HRAVÝ POČETNÍK 9 (1. DÍL) + HRAVÝ POČETNÍK 9 (2. DÍL)

od 404 Kč

od 404 Kč

od 404 Kč

od 404 Kč

od 547 Kč

od 547 Kč

od 547 Kč

od 547 Kč

=

=

=

=

ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY MATEMATIKA

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

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

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

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
MATIKA6MATIKA

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

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
MATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky

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

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

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

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky pracovní sešit

8. ročník

početníky

pracovní sešit

9. ročník

početníky
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učebnice

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

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

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

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky pracovní sešit

8. ročník

početníky

pracovní sešit

9. ročník

početníky

H
ra

vá
 m

at
em

at
ik

a 
7 

— 
Ar

itm
et

ik
a

8MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

GEOMETRIE

H
ra

vá
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www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-263-0

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult
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• 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
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Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult
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• je moderně a přehledně zpracována
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
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HRAVÁ

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

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

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

ISBN  978-80-7563-335-4
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Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

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

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

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

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

ISBN  978-80-7563-133-6

Učebnice Hravá matematika 6 – Aritmetika

• obsahuje tři tematické celky: Opakování učiva 1. stupně, Desetinná čísla 
a Dělitelnost přirozených čísel

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 
z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 
tematických celků

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

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 
didaktiky pedagogických fakult

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky pracovní sešit

8. ročník

početníky

pracovní sešit

9. ročník

početníky
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Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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Učebnice Hravá matematika 6 – Geometrie

• obsahuje 5 tematických celků: Opakování učiva 1. stupně, Úhel, Osová souměrnost, 
Trojúhelník, Krychle a kvádr

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

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

Hravá matematika 7 obsahuje:I. Opakování z 6. ročníku – aritmetikaII. ZlomkyIII. Celá číslaIV. Racionální číslaV. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procentaVI. Opakování z 6. ročníku – geometrieVII. ShodnostVIII. Středová souměrnostIX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranolPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:6MATEMATIKA 7MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 9 obsahuje:I. Opakování z 8. ročníku – aritmetikaII. Vyjádření proměnné ze vzorceIII. Soustavy rovnicIV. FunkceV. Lomenné výrazyVI. Goniometrické funkceVII. Opakování z 8. ročníku – geometrieVIII. PodobnostIX. Jehlan, kužel, kouleX. Finanční matematikaPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:6MATEMATIKA6 7MATEMATIKA 9MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-211-1

6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:66666 66666 6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVPARITMETIKA7 9

66 66666 6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVPGEOMETRIE

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky pracovní sešit

8. ročník

početníky

pracovní sešit

9. ročník

početníky

9 788075 632111
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Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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učebnice

6. ročník

pracovní sešit

početníky

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

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

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

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádr

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

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

ISBN  978-80-7563-133-6

ISBN  978-80-7563-098-8
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Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Středová 
souměrnost, Shodnost trojúhelníků, Čtyřúhelníky a mnohoúhelníky, Obvody 
a obsahy a Hranoly

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

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

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníkyučebnice
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Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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ISBN: 978-80-7563-264-7

pracovní sešit

8. ročník

početníky

Hravá matematika 9 obsahuje:I. Opakování z 8. ročníku – aritmetikaII. Vyjádření proměnné ze vzorceIII. Soustavy rovnicIV. FunkceV. Lomenné výrazyVI. Goniometrické funkceVII. Opakování z 8. ročníku – geometrieVIII. PodobnostIX. Jehlan, kužel, kouleX. Finanční matematikaPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:6MATEMATIKA6 7MATEMATIKA 9MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

pracovní sešit

9. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

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

6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

Hravá matematika 7 obsahuje:I. Opakování z 6. ročníku – aritmetikaII. ZlomkyIII. Celá číslaIV. Racionální číslaV. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procentaVI. Opakování z 6. ročníku – geometrieVII. ShodnostVIII. Středová souměrnostIX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranolPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:6MATEMATIKA 7MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

pracovní sešit

7. ročník

početníky

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika
 7 — Geometrie

učebnice

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika
 7 — Aritmetika
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Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
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ISBN: 978-80-7563-263-0

učebnice

7. ročník

pracovní sešit

početníky

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

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

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika
 7 — Geometrie

učebnice

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika
 7 — Aritmetika
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Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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ISBN: 978-80-7563-263-0

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

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

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika
 7 — Geometrie

učebnice

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika
 7 — Aritmetika
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Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
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učebnice

8. ročník

pracovní sešit

početníky

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

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

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika
 7 — Geometrie

učebnice

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika
 7 — Aritmetika

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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ISBN: 978-80-7563-263-0

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

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

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika
 7 — Geometrie

učebnice

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika
 7 — Aritmetika
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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ISBN: 978-80-7563-263-0

učebnice

8. ročník

pracovní sešit

početníky

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

Hravá matematika 9 obsahuje:

I. Opakování z 8. ročníku – aritmetika
II. Vyjádření proměnné ze vzorce
III. Soustavy rovnic
IV. Funkce
V. Lomenné výrazy
VI. Goniometrické funkce
VII. Opakování z 8. ročníku – geometrie
VIII. Podobnost
IX. Jehlan, kužel, koule
X. Finanční matematika

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

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

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

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

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádr

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

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

ISBN  978-80-7563-133-6 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:I. Opakování z 6. ročníku – aritmetikaII. ZlomkyIII. Celá číslaIV. Racionální číslaV. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procentaVI. Opakování z 6. ročníku – geometrieVII. ShodnostVIII. Středová souměrnostIX. 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:

6MATEMATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

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

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ISBN  978-80-7563-099-5

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

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

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

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

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

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

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

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

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

ISBN  978-80-7563-133-6

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

Hravá matematika 9 obsahuje:

I. Opakování z 8. ročníku – aritmetika
II. Vyjádření proměnné ze vzorce
III. Soustavy rovnic
IV. Funkce
V. Lomenné výrazy
VI. Goniometrické funkce
VII. Opakování z 8. ročníku – geometrie
VIII. Podobnost
IX. Jehlan, kužel, koule
X. Finanční matematika

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

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

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

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

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

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

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

ISBN  978-80-7563-133-6

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

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

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

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

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

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
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HRAVÁHRAVÁ

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

ISBN  978-80-7563-099-5

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

8MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

ISBN: 978-80-75630-84-1
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 8 obsahuje:

I. Opakování ze 7. ročníku – aritmetika
II. Mocniny a odmocniny
III. Pythagorova věta
IV. Výrazy
V. Mocniny s přirozeným mocnitelem
VI. Lineární rovnice
VII. Základy statistiky
VIII. Opakování ze 7. ročníku – geometrie
IX. Kruh, kružnice, válec
X. Konstrukční úlohy

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

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

Hravá matematika 9 obsahuje:

I. Opakování z 8. ročníku – aritmetika
II. Vyjádření proměnné ze vzorce
III. Soustavy rovnic
IV. Funkce
V. Lomenné výrazy
VI. Goniometrické funkce
VII. Opakování z 8. ročníku – geometrie
VIII. Podobnost
IX. Jehlan, kužel, koule
X. Finanční matematika

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

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

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

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

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

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

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

ISBN  978-80-7563-133-6

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

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

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

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

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

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

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

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

ISBN  978-80-7563-133-6

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

ISBN  978-80-7563-099-5

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

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

Hravý početník 6 – procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	6.	ročníku	ZŠ.

•	 Strany	jsou	přehledně	rozděleny,	zpravidla	do	3	sloupců		
s	gradujícím	stupněm	náročnosti.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

6Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ 
V souladu s RVP ZV

2. díl

ISBN: 978-80-7563-175-6

9 788075 631756

7Početník
hravý

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

2. díl

Hravý početník 7 – procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	7.	ročníku	ZŠ.

•	 Strany	jsou	přehledně	rozděleny,	zpravidla	do	3	sloupců		
s	gradujícím	stupněm	náročnosti.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-177-0

9 788075 631770

8Početník
hravý

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

2. díl

Hravý početník 8 – procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	8.	ročníku	ZŠ.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-179-4

9 788075 631794

9Početník
hravý

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

2. díl

Hravý početník 9 – procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	9.	ročníku	ZŠ.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-181-7

9 788075 631817

Hravý početník 6 – procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	6.	ročníku	ZŠ.

•	 Strany	jsou	přehledně	rozděleny,	zpravidla	do	3	sloupců		
s	gradujícím	stupněm	náročnosti.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-174-9

9 788075 631749

6Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ 
V souladu s RVP ZV

1. díl

7Početník
hravý

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

1. díl

Hravý početník 7 – procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	7.	ročníku	ZŠ.

•	 Strany	jsou	přehledně	rozděleny,	zpravidla	do	3	sloupců		
s	gradujícím	stupněm	náročnosti.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-176-3

9 788075 631763

8Početník
hravý

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

1. díl

Hravý početník 8 – procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	8.	ročníku	ZŠ.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-178-7

9 788075 631787

9Početník
hravý

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

1. díl

Hravý početník 9 – procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	9.	ročníku	ZŠ.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-180-0

9 788075 631800
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HRAVÁ MATEMATIKA 6. ROČNÍK, PRACOVNÍ SEŠIT V POHODĚ
HRAVÁ MATEMATIKA 6 (1. DÍL) – učebnice (aritmetika)
+ HRAVÁ MATEMATIKA 6 (2. DÍL) – učebnice (geometrie)
+ MATEMATIKA V POHODĚ 6 – pracovní sešit (aritmetika)
+ MATEMATIKA V POHODĚ 6 – pracovní sešit (geometrie)
+ HRAVÝ POČETNÍK 6 (1. DÍL) + HRAVÝ POČETNÍK 6 (2. DÍL)

HRAVÁ MATEMATIKA 7. ROČNÍK, PRACOVNÍ SEŠIT V POHODĚ
HRAVÁ MATEMATIKA 7 (1. DÍL) – učebnice (aritmetika)
+ HRAVÁ MATEMATIKA 7 (2. DÍL) – učebnice (geometrie)
+ MATEMATIKA V POHODĚ 7 – pracovní sešit (aritmetika)
+ MATEMATIKA V POHODĚ 7 – pracovní sešit (geometrie)
+ HRAVÝ POČETNÍK 7 (1. DÍL) + HRAVÝ POČETNÍK 7 (2. DÍL)

HRAVÁ MATEMATIKA 8. ROČNÍK, PRACOVNÍ SEŠIT V POHODĚ
HRAVÁ MATEMATIKA 8 (1. DÍL) – učebnice (algebra)
+ HRAVÁ MATEMATIKA 8 (2. DÍL) – učebnice (geometrie)
+ MATEMATIKA V POHODĚ 8 – pracovní sešit (algebra)
+ MATEMATIKA V POHODĚ 8 – pracovní sešit (geometrie)
+ HRAVÝ POČETNÍK 8 (1. DÍL) + HRAVÝ POČETNÍK 8 (2. DÍL)

HRAVÁ MATEMATIKA 9. ROČNÍK, PRACOVNÍ SEŠIT V POHODĚ
HRAVÁ MATEMATIKA 9 (1. DÍL) – učebnice (algebra)
+ HRAVÁ MATEMATIKA 9 (2. DÍL) – učebnice (geometrie)
+ MATEMATIKA V POHODĚ 9 – pracovní sešit (algebra)
+ MATEMATIKA V POHODĚ 9 – pracovní sešit (geometrie)
+ HRAVÝ POČETNÍK 9 (1. DÍL) + HRAVÝ POČETNÍK 9 (2. DÍL)

od 427 Kč

od 427 Kč

od 427 Kč

od 427 Kč

od 586 Kč

od 586 Kč

od 586 Kč

od 586 Kč

=

=

=

=

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

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

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

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
MATIKA6MATIKA

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

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
MATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky

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

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

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

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník
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početníky
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učebnice

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

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

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

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky pracovní sešit
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Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-263-0

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

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

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

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
MATIKA6MATIKA

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

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
MATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky

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

Učebnice 
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MATIKA

HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

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

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA
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Učebnice 
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
V souladu s RVP

Učebnice 
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MATIKA

HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

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

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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ISBN: 978-80-7563-263-0

pracovní sešit
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početníky pracovní sešit
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početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

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

Učebnice 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
V souladu s RVP
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HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
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Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

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

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

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

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

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

www.etaktik.cz
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Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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ISBN: 978-80-7563-263-0

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

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

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

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

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

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

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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ISBN: 978-80-7563-263-0

Hravý početník 6 – procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	6.	ročníku	ZŠ.

•	 Strany	jsou	přehledně	rozděleny,	zpravidla	do	3	sloupců		
s	gradujícím	stupněm	náročnosti.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

6Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ 
V souladu s RVP ZV

2. díl

ISBN: 978-80-7563-175-6

9 788075 631756

7Početník
hravý

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

2. díl

Hravý početník 7 – procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	7.	ročníku	ZŠ.

•	 Strany	jsou	přehledně	rozděleny,	zpravidla	do	3	sloupců		
s	gradujícím	stupněm	náročnosti.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-177-0

9 788075 631770

8Početník
hravý

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

2. díl

Hravý početník 8 – procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	8.	ročníku	ZŠ.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-179-4

9 788075 631794

9Početník
hravý

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

2. díl

Hravý početník 9 – procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	9.	ročníku	ZŠ.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-181-7

9 788075 631817

Hravý početník 6 – procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	6.	ročníku	ZŠ.

•	 Strany	jsou	přehledně	rozděleny,	zpravidla	do	3	sloupců		
s	gradujícím	stupněm	náročnosti.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-174-9

9 788075 631749

6Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ 
V souladu s RVP ZV

1. díl

7Početník
hravý

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

1. díl

Hravý početník 7 – procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	7.	ročníku	ZŠ.

•	 Strany	jsou	přehledně	rozděleny,	zpravidla	do	3	sloupců		
s	gradujícím	stupněm	náročnosti.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-176-3

9 788075 631763

8Početník
hravý

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

1. díl

Hravý početník 8 – procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	8.	ročníku	ZŠ.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-178-7

9 788075 631787

9Početník
hravý

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

1. díl

Hravý početník 9 – procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

•	 Sešit	je	plný	příkladů	určených	k	důkladnému	procvičování	
matematiky	9.	ročníku	ZŠ.

•	 Může	být	využíván	k	desetiminutovkám	nebo	domácí	
přípravě	žáků.

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

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-180-0

9 788075 631800
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64 barevných stran A4

124 barevných stran A4

124 barevných stran A4

pracovní sešit

pracovní sešit

učebnice

učebnice

Sešity z fyziky byly vytvořeny s cílem zvýšit zájem žáků o fyziku, motivovat je ke studiu a ulehčit jim 
pochopení toho, kde všude se v běžném životě bez fyziky neobejdeme. Na sešitech proto pracoval 
tým zkušených učitelů ze základních škol společně s lektorem prof. RNDr. Ivem Volfem, CSc. Výsledkem je 
soubor kreativních, moderních a pestrých příkladů a úloh. V průběhu tohoto roku doplníme pracovní 
sešity z fyziky o učebnici pro 8. ročník.

HRAVÁ FYZIKA 6
NOVÁ ŘADA
v souladu s RVP ZV

• Tělesa, látky, jejich vlastnosti a stavba
• Síla
• Elektrické vlastnosti látek
• Magnetické vlastnosti látek
• Fyzikální veličiny  
• Elektrický obvod

HRAVÁ FYZIKA 8
NOVÁ ŘADA
v souladu s RVP ZV

• Práce
• Teplo
• Změna ve skupenstvích látek
• Elektrické jevy a zákony
• Zvukové jevy
• Meteorologie 
• Rejstřík pojmů

HRAVÁ FYZIKA 7
NOVÁ ŘADA
v souladu s RVP ZV

• Pohyb tělesa
• Síla
• Tlak
• Světelné jevy

od 79 Kč

od 79 Kč

od 149 Kč

od 149 Kč

124 barevných stran A4

učebnice

od 149 Kč
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pracovní sešit

56 barevných stran A4 52 barevných stran A4

pracovní sešitHRAVÁ FYZIKA 8  
PŮVODNÍ ŘADA 
v souladu s RVP ZV

• Práce
• Energie
• Teplo
• Změny ve skupenstvích 

látek
• Elektřina
• Zvuk
• Počasí

HRAVÁ FYZIKA 9 
PŮVODNÍ ŘADA
v souladu s RVP ZV

• Magnetismus
• Střídavý proud
• Elektrický proud v polo-

vodičích
• Nebezpečí elektrického 

proudu 
• Elektromagnetické 

záření
• Světlo
• Atomová energie
• Astronomie

od 74 Kč od 74 Kč

56 barevných stran A4

pracovní sešit HRAVÁ FYZIKA 7
PŮVODNÍ ŘADA 
v souladu s RVP ZV

• Pohyb těles
• Síla
• Mechanické vlastnosti 

kapalin
• Mechanické vlastnosti 

plynů
• Světlo

HRAVÁ FYZIKA 6 
PŮVODNÍ ŘADA
v souladu s RVP ZV

• Stavba látek a těles
• Síla
• Elektrické vlastnosti 

látek
• Magnetické vlastnosti 

látek
• Fyzikální veličiny  

a jejich měření
• Elektrický obvod

od 74 Kč
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56 barevných stran A4

pracovní sešit

od 74 Kč

HRAVÁ FYZIKA 9
NOVÁ ŘADA
v souladu s RVP ZV

• Vedení elektrického proudu
• Magnetické pole
• Elektromagnetická indukce
• Elektromagnetické záření
• Optika
• Jaderné reakce
• Astronomie

15+1

52 barevných stran A4

pracovní sešit

9FYZIKA
HRAVÁHRAVÁ

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

ISBN: 978-80-7563-279-1

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravá fyzika 8 obsahuje kapitoly:
 I. Vyjádření neznámé ze vzorce
 II. Mechanická práce
 III. Teplo
 IV. Změna skupenství látek
 V. Elektrické jevy a zákony
 VI. Zvukové jevy
 VII. Meteorologie

Hravá fyzika 9
pracovní sešit

Přednosti pracovního sešitu Hravá fyzika:

• atraktivní grafická úprava podporující přehlednost 
probírané látky

• vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem

• kreativní cvičení připravená zkušenými pedagogy

• možnost využívat během výuky interaktivní sešit  
s bonusovým digitálním obsahem

• pracovní sešit je vhodným doplňkem  
k učebnici Hravá fyzika 8

novinka

od 79 Kč

od 06/2021

108 barevných stran A4

učebnice

ISBN: 978-80-7563-278-4

Učebnice je připravena v souladu  
s Rámcovým vzdělávacím programem.  

Učebnice plynule navazuje a doplňuje předchozí díly Hravá fyzika 6, 7 a 8. Učebnice se dělí  
na sedm kapitol a to vedení elektrického proudu, magnetické pole, elektromagnetická indukce, 
elektromagnetické záření, optika, jaderné reakce astronomie. Díky speciálním piktogramům 
se žáci dobře orientují v textu a jsou upozorněni na pokusy, domácí pokusy, mezipředmětové 
vztahy, zajímavosti a na praktické využití. Učební materiál je rovněž obohacen o úkoly.

Text učebnice je doplněn řadou vzorových početních příkladů, každá kapitola je zakončena 
shrnutím a kontrolními otázkami k probranému učivu. 

V závěru učebnice se nachází abecedně seřazený přehledný rejstřík pojmů. Učebnice obsahuje 
velké množství fotografií a obrázků, má atraktivní barevné grafické zpracování a je napsána 
v souladu s RVP. 

Hravá fyzika 9
učebnice

Učebnici Hravá fyzika 9 vhodně doplňuje pracovní sešit  
Hravá fyzika 9,ve kterém si žáci mohou procvičit probrané 
učivo a upevnit znalosti získané díky této učebnici.

9FYZIKA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia 
V souladu s RVP
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56 barevných stran A4

pracovní sešit

124 barevných stran A4

učebnice

52 barevných stran A4

pracovní sešit

124 barevných stran A4

učebnice

Řada Hravý přírodopis pro 6.–9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia kombinuje učebnice a pracovní sešity, 
které se vhodně doplňují. Učebnice obsahují kromě základního učiva i mnoho zajímavostí, které roz-
šiřují probírané učivo a pomáhají k pochopení a zapamatování látky. Jsou také doplněny o náměty na po-
kusy. Pracovní sešity navazují na učebnice a jsou rozšířeny o náměty na laboratorní cvičení. V tomto 
roce  vydáme učebnici pro 8. ročník.

HRAVÝ PŘÍRODOPIS 6
 v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 1. stupně  
• Planeta Země
• Život na Zemi
• Buňka
• Třídění organismů
• Souhrnné opakování

ISBN:  978-80-7563-094-0

9 788075 630940

Pracovní sešit Hravý přírodopis 6 je rozdělen do následujících kapitol:

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

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

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

Pracovní sešit doplňuje učebnice 
Hravý přírodopis 6:

6PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-069-8

9 788075 630698

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

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

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

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

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

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

      Buňka, v níž se dozví nejen o jednotlivých typech buněk, ale i o stavbě a funkci jejich organel.

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

      přehled nižších organismů počínaje viry a bakteriemi, přes řasy, celou říši hub až k široké 

      škále bezobratlých živočichů.

Učebnice je koncipována podle nejnovějších taxonomických poznatků nejnovějších taxonomických poznatků tak, aby umožňovala 

žákům nejen získat kvalitní a hluboké znalosti, ale zároveň je bavila a motivovala. Jednotlivé 

kapitoly jsou obohaceny o výklady nových pojmů, rozšiřující a zajímavé informace, názorná 

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

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

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

všech použitých důležitých pojmů.

Hravý přírodopis 6Hravý přírodopis 6

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

Učebnice pro 6. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 6. ročník ZŠUčebnice pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnáziaa víceletá gymnázia

HRAVÝ PŘÍRODOPIS 7
 v souladu s RVP ZV

• Strunatci
• Ryby
• Obojživelníci
• Plazi
• Ptáci

7PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-139-8

9 788075 631398

Pracovní sešit Hravý přírodopis 7 je rozdělen do následujících kapitol:

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

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

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

Pracovní sešit doplňuje 
učebnice Hravý přírodopis 7:

ISBN:  978-80-7563-156-5

9 788075 631565

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnice obsahově navazuje na Hravý přírodopis 6.
Výkladová část učebnice je rozdělena do dvou hlavních tematických celků, 
věnovaných zoologii a botanice:

• Zoologická část učebnice je věnována strunatcům. Žáci zde naleznou kompletní přehled 
vyšších organismů počínaje charakteristikou celého kmene přes nejjednodušší strunatce 
– pláštěnce a bezlebeční – ke složitějším strunatcům – kruhoústým, parybám, rybám, 
obojživelníkům, plazům, ptákům a savcům. U těchto skupin živočichů se žáci seznámí s jejich 
charakteristikou, stavbou těla a některými zástupci.

• Druhá, botanická část, se zabývá vyššími rostlinami. Žáci se zde seznámí se základními znaky 
vyšších rostlin, jejich vnější a vnitřní stavbou a naleznou zde přehled vyšších rostlin, jejich 
rozdělení a zástupce. Seznámí se jak s rostlinami výtrusnými, tak s rostlinami semennými.

Učebnice je koncipována podle nejnovějších taxonomických poznatků. Umožňuje žákům 
získat kvalitní a hluboké znalosti problematiky, ale zároveň je motivuje a baví. Jednotlivé 
kapitoly jsou zpestřeny o výklady nových pojmů, rozšiřující informace a zajímavosti. Obsahují 
také názorná schémata, obrázky, závěrečné otázky k opakování a zamyšlení a také náměty 
na pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet doma.

Na konci každého tematického celku je pro žáky připravena přehledná taxonomická tabulka 
a bohatý soubor otázek k opakování. 

Na konci celé učebnice jsou náměty pro laboratorní práce 
a abecedně uspořádaný výkladový slovníček všech 
důležitých pojmů.

Hravý přírodopis 7Hravý přírodopis 7

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý přírododopis 7, 
vhodný k upevnění získaných znalostí. Také ten má příjemné 
barevné grafické zpracování, logické uspořádání 
odpovídající učebnici a velké množství obrázkůvelké množství obrázků pro lepší 
pochopení učiva.
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7PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

od 149 Kč od 74 Kč

od 149 Kč od 74 Kč
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PLANETA ZEMĚ
3. ŽIVOT NA ZEMI

Označ, co je podmínkou, a co projevem života. Vyjde ti tajenka. 

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

Podtrhni v řadě:

 
PROJEV ŽIVOTA PODMÍNKA ŽIVOTA  

PROJEV ŽIVOTA PODMÍNKA ŽIVOTA

dýchání

sluneční záření

dědičnost

vývoj a růst

ústrojné látky

pohyb a dráždivost

Vzdálenost zemského povrchu od středu Země je

  .

 
 

                   
                  

            (tajenka)

6

7

7

8

4

m

1

3

2

9

k

5

podkožní tuk, ploutve, srst, křídla, červovité tělo

VZTAHY MEZI ORGANISMY

a) PRODUCENTY* 
jetel  

bříza  
hroch  

myš  jabloň  
ježek

b) KONZUMENTY* 
pes  pampeliška  včela  

užovka  smrk  
ovce

c) ROZKLADAČE* 
bříza  

kapr 
 bakterie 

 houby  hrušeň  štika

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

2

3

1

2
46

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

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

Vyškrtni slovo, které do řady logicky nepatří.

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

jinan
dvoulaločný

jalovec
smrk

bělokorá

obecný pichlavý

borovice

kleč

tis

jedlečervený

 ANO NE 

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

Houby přijímají organické látky prostřednictvím mykorhizy.  Ý E

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

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

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

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

Houby se stejně jako rostliny rozmnožují semeny. I Y

plíseň – štětičkovec – A. Fleming – antibiotika – viry

kvasinky – pučení – kvašení – alkohol – plíseň

klobouk – třeň – troudnatec – odumřelé dřevo – trouchnivění

ODCENIPL

HOPODUBÍ

KOBOULKU

ŇETŘ

ŠKOROU

STENPR

CHVAPO

Houby se rozmnožují (tajenka)   .

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

11

1

2

3

4

 HOUBY

36

PLANETA ZEMĚ

6. ŽIVOČICHOVÉ Pomocí nabídky pojmenuj dvoukřídlé na obrázcích.

Poskládej správně domino a získáš kód k otevření sejfu.

Utvoř správné dvojice.

17

18

19

21

3
START

chrání
 se ochranným zbarvením

9
střečci

mají černě kostkovaný zadeček
1

tiplice
KONEC 8

octomilky

jejich larvy parazitují pod kůží dobytka

4
bodalka 
tse-tse

vypadají jako obrovští komáři 5
pestřenky

kladou vajíčka 
do ovoce 7

masařky
v tropech 

přenáší spavou 
nemoc

Kód sejfu:_ _ _ _ _ _ _

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

pakomár kouřový , bzikavka dešťová

A
  

čmelák 

 B
  

mravenec 
 C

  
lumek 

 D
  

žlabatka 

  E
  

vosa 

   F
  

pilořitka 

   G
  

lumčík 

   

klade vajíčka do larev 
dřevokazného hmyzustaví hnízdo ze ztrouchnivělého 

dřeva smíchaného se slinami
klade vajíčka do listů a pupenů 

rostlin
po svatebním letu samice ztrácí 

křídla
delší sosák než včely, opyluje 

bobovité rostlinyklade vajíčka do housenek 
běláska zelnéhoklade vajíčka do dřeva 

jehličnatých stromů

Správně pojmenuj obrázky a urči, zda se 

jedná o zástupce širopasých (ŠIR) nebo 

štíhlopasých (ŠTÍ).

51

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

typ	společenstva,	ve	kterém	žijí	(C).	

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

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

6 	 Charakterizuj	rašeliniště	a	uveď	dva	příklady	rašelinišť	v	Česku.	

1. puštík obecný  
a) lapače

2. páskovka hajní  
b) ulita

3. papratka samičí  
c) predátor

4. lýkožrout smrkový  
d) výtrusy

5. kuna lesní  

e) hnízdní parazitismus

6. kukačka obecná  
f) vývržky

a) 

d) 

b) 

e) 

c) 

f) 

A) 

B) 

C) 

A) 

B) 

C) 

A) 

B) 

C) 

A) 

B) 

C) 

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

17

21 	 Vysvětli	text	písničky	Jaroslava	Uhlíře.

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

23 	 Křížkem	označ	vlastnosti,	které	jsou	charakteristické	pro	šplhavce.

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

spojit	s	více	typy	potravy.

vysunutelný lepkavý jazyk
mastné peříhlasové ústrojí

sameček většinou více zbarven
velmi silný zobák

jsou většinou drobníkrmiví

o potomstvo se starají oba rodiče

…Datel, datel, datel
léčí za pakatel. 

Je to doktor lesní,
všechny nemoce sní….

ŠPLH
AV

CI

KU
K

A
ČKY

kukačka obecná, chocholouš obecný, stehlík obecný

48

PLANETA ZEMĚ

3. SEMENNÉ ROSTLINY

LIPN
ICO

VITÉ

VSTAVA
ČO

VITÉ

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

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

6 	 Zakroužkuj	pojmy,	které	charakterizují	vstavačovité	rostliny.	

 

 

 

 

SČKETŘNÍVÍ ANEKPLOFÍČT, MVNEKEÍ VDISTOLÝU, TPSTCNERA ÁOMVÝJ, HSKTNLÍÍ DNÍHZÁK 

A) 

B) 

A) 

B) 

trvalky

jednoletky
brylka

klas

stéblo
v Česku chráněné

hlíza

keře
6 okvětních lístků 

oddenek

orchideje
soužití s houbovitými vlákny

A) 

B) 

A) 

B) 

15+1

15+1

�

15+1

15+

�

15+1

15+
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5. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE

1 	 	Doplň	text	pomocí	slov	z	nabídky.

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

3 	 	Roztřiď	uvedené	procesy	na	vnitřní	a	vnější.

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

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

 F – činnost člověka

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

 dolování uhlí

VNITŘNÍ

VNĚJŠÍ

Všechny geologické děje potřebují ke svému vzniku a působení 

 . Vnitřní (endogenní) 

geologické procesy získávají energii z 

 . Na povrchu Země pak díky této síle 

 

základní zemské tvary a vytvářejí 

 . Vnější (exogenní) geologické procesy využívají energii 

ze 

 . Jejich činnost 

 a 

 povrch Země.

A

A

A

A

A

A

6

3. HORNINY A NEROSTY 

2 	 	Podle	osního	kříže
	a	hlavního	tva

ru	pojmenuj	tř
i	vybrané	krystalové	soustavy.	D

o	posledního	

sloupce	doplň	alespoň	jeden	přík
lad	nerostu	patříc

ího	do	dané	krystalové	soustavy.

3 	 	Spoj	pojem	s	jeho	správnou	charakteristik
ou.

4 	 	Uvedením	čísla	do	rá
mečku	seřaď	dané	nerosty	dle	tvrdosti	o

d	nejměkčího	po	nejtvrdší.

Krystalová	soustava

Osní	kříž

Hlavní	tv
ar

nerost

schopnost nerostu se oddělovat podle rovných ploch při m
echanickém působení

soudržn
ost

schopnost částic nerostu zů
stávat pohromadě při m

echanickém působení

pevnost

schopnost nerostu odolávat tla
ku a nárazu

lom

schopnost nerostu se při m
echanickém působení oddělovat podle nerovných ploch

tvrdost

schopnost nerostu odolávat m
echanickému působení

štěpnost

A  
kalcit

A  
topaz

A  
diamant

A  
fluorit

A  
korund

A  
sůl kamenná

A  
mastek

A  
apatit

A  
žive

c

A  
křemen

5. VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE
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14 	 	Doplň	uvedené	pojmy	do	obrázku	sopky.

15 	 	Urči,	zda	je	na	obrázku	znázorněn	stratovulkán	(A)	či	štítová	sopka	(B).	Charakterizuj,	čím	se	liší	

jejich	exploze.

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

17 	 	Napiš	alespoň	3	příklady	využití	sopečné	činnosti.

Exploze stratovulkánu: 

Exploze štítové sopky: 

kráter, sopečný kužel, magmatický krb, parazitický sopouch, sopouch

A) stratovulkán, B) štítová sopka

SO
PEČN

Á
 ČIN

N
O

ST

A

A

A

A

12

3. HORNINY A NEROSTY 

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

4 	 Následující	pojmy	přiřaď	k	sádrovci	nebo	barytu.

azurově modrá barva skelný lesk

modrá skalice B)

A)

dihydrát síranu vápenatého, sádra, barium, alabastr, materiály snižující průchod RTG záření, mariánské 
sklo, síran barnatý, nerozpustný ve vodě, pyrotechnika

SÁDROVEC BARYT

D
U

SIČN
A

N
Y, SÍRA

N
Y A

 FO
SFO

REČN
A

N
Y

1 	 Doplň	text	týkající	se	síranů	a	fosforečnanů.

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

Sírany jsou soli kyseliny  . Vznikly usazováním z   

vody. Mezi hlavní zástupce síranů patří   a    

Základní složkou fosforečnanů je kyselina   (H
3PO

4). Ke vzniku 

fosforečnanů dochází tuhnutím   v hlubokých částech zemské   . 

Hlavním zástupcem fosforečnanů je   .

síra, stříbro, měď, zlato

A A A A

26taktik@etaktik.cz
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4. TRÁVICÍ SOUSTAVA 

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

alespoň pět zástupců. 

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

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

3

1

2

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

CUKRY

TUKY
BÍLKOVINY

VLÁKNINA

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

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

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

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

ČOMODOV, HÝŘMĚC ČÝVOMO, DELNIVY, ČOMOVÁ BURITCE

HRAVÝ PŘÍRODOPIS 9
 v souladu s RVP ZV

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

44

8. HISTORIE PLANETY ZEMĚ
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TŘETIHORY

ČTVRTOHORY

10 	 Vyber	obrázek,	který	charakterizuje	kontinent	Pangeu	v	třetihorách.

11 	 	Pom
ocí	indicií	urči	význam

nou	nerostnou	surovinu	současnosti,	která	m
á	svůj	geologický	základ	

položen	v	třetihorách.

	

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

živočichy,	kteří	v	té	době	žili	(B).

14 	 	Vysvětli	m
yšlenku,	že	člověk	m

ůže	být	považován	za	jednoho	z	geologických	činitelů.

třetihory

jehličnany

jehličnany

bahno

hom
o sapiens

hom
o erectus

hom
o sapiens sapiens

hom
o habilis

9
	 	Rozhodni,	 zda	 je	 tvrzení	 správné	 či	 nikoliv.	 Označením

	 odpovídajících	 písm
en	 získáš	 tajenku.	

Popiš,	co	se	s	tím
to	celkem

	dělo	v	druhohorách.

	
	

ANO	
NE	

Éra druhohor se dělí na šest geologických útvarů.  

A  

P

M
ezi útvary druhohor patří křída, jura a trias.  

A  

L

Asi před 250 m
il. let započal vývoj prvních savců.  

N  

P

Druhohory jsou také označovány érou trilobitů.  

I  

G

Většina dinosaurů přežila druhohory.  

N  

E

V druhohorách se poprvé objevily nahosem
enné rostliny  

A  

A

Tajenka:  

48 barevných stran A4

pracovní sešit

Pracovní sešit Hravý přírodopis 8 je rozdělen do následujících kapitol:

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

ISBN: 978-80-7563-269-2

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

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

Pracovní sešit doplňuje učebnice 
Hravý přírodopis 8:

8PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

132 barevných stran A4

učebnice

ISBN: 978-80-7563-140-4

9 788075 631404

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

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

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

• Druhá část učebnice je věnována úvodu do biologie člověka. Žáci se zde seznámí s etologií, 
původem a vývojem člověka a lidskými rasami. 

• Třetí, nejrozsáhlejší část učebnice je věnována jednotlivým orgánovým soustavám. 
Žákům je zde poskytnut ucelený pohled na stavbu lidského těla. Nedílnou součástí jsou 
také kapitoly o vývinu jedince, genetice a první pomoci.

• Čtvrtou část učebnice tvoří abecedně řazený slovníček použitých pojmů. 
• Pátá část je věnována pokusům, na kterých si žáci procvičí a upevní své znalosti z oblasti 

biologie člověka. 

Učebnice vychází z nejnovějších vědeckých poznatků o vývoji člověka a stavbě jeho těla. 
Žákům jsou tak poskytnuty informace, které jim umožní osvojení si kvalitních znalostí o lidech, 
tedy o nich samých. Jednotlivé kapitoly jsou obohaceny o výklady nových pojmů, zajímavosti, 
názorná schémata, obrázky a závěrečné otázky. V rámci kapitol jsou uvedeny také náměty 
na domácí pokusy. 

Učebnice je tedy koncipována tak, aby žáky učivo bavilo a bylo pro ně zajímavé a poutavé. 

V polovině a závěru učebnice jsou zařazeny opakovací otázky a úkoly, 
které žákům pomohou zjistit míru získaných znalostí. 

Hravý přírodopis 8Hravý přírodopis 8

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

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

H
ra

vý
 p

ří
ro

do
pi

s 
8

8PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

HRAVÝ PŘÍRODOPIS 8
 v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 7. ročníku  
• Původ a vývoj člověka
• Stavba lidského těla
• Genetika
• První pomoc 
• Člověk a jeho zdraví
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PLANETA ZEMĚ4. DÝCHACÍ SOUSTAVA
Podtrhni pojmy vztahující se přímo k dýchací soustavě člověka. Poté z podtržených pojmů utvoř ve správném pořadí cestu, kudy se dostává vzduch s kyslíkem do těla.

Vyjmenuj svaly, které napomáhají správnému dýchání. 

Přiřaď pojmy k obrázku dýchací soustavy.  

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

Přiřaď uvedené pojmy k obrázku.  

1

2

3

4

5

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

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

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

nosní dutina 

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

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

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

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

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

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

všechny buňky v těle

14

PLANETA ZEMĚ

3. STAVBA LIDSKÉHO TĚLA

Označ na obrázku univerzální dárce 

a univerzální příjemce.

Do připravených kolonek vepiš, jakou funkci mají uvedené krvinky. 

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

Doplň schéma týkající se složení mízní soustavy. 

Označ na obrázku, kde se přibližně 

nachází brzlík, slezina a mízní uzliny. 

Přiřaď k sobě správné dvojice.

Alenčiny rodiče mají krevní skupinu B. Uveď, 

jakou krevní skupinu může mít Alenka. 

9

5

6

1

2

3

4

0

A

B

AB

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

..

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

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

.

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

B) Shlukování krevních destiček u rány.

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

D) Z bílkovinných vláken vzniká krevní koláč.

MÍZNÍ SOUSTAVA
mízní soustava

mízní uzliny

brzlík

slezina

mízní 

vlásečnice

začínají mezi buňkami tkání

uzlíky, ve kterých probíhá 

filtrace patogenů

orgán v blízkosti žaludku

největší u malých dětí

červené

bílé

krevní destičky

Moc těžké

12

PLANETA ZEMĚ

3. STAVBA LIDSKÉHO TĚLA

Uvedené pojm
y d

oplň k obrázku. 

Označ na obrázku ve
lký a

 m
alý k

revní o
běh a doplň sp

rávné pojm
y d

o vě
t. 

Doplň do přip
ravených buněk sp

rávné údaje. 

1

2

3

aorta
, plicn

ice, horní dutá žíl
a, dolní dutá žíl

a, ch
lopně, pravá síň

, le
vá síň

, pravá ko
mora, le

vá ko
mora, 

mezik
omorová přepážka

Velký t
ělní o

běh za
čín

á …
……………..…

...…
..…

….. v
 le

vé komoře, o
dkud 

je krev v
edena …

……………..…
.....

……….. a
 končí 

…………..…
…..…

...…
…….. 

žilo
u v p

ravé sín
i. 

Malý 
plic

ní o
běh za

čín
á …

……..…
……..…

...…
…….. ž

ilou v 
pravé komoře 

a končí …
……………..…

.....
……….. v

 levé sín
i.

počet st
ahů srd

ce za
 1 minutu

jeden srd
eční cy

klus tr
vá 

při t
ělesné práci a

 sp
ortu

 vytla
čí s

rdce až 

ml krve

při je
dnom sta

hu vytla
čí s

rdce

ml krve

za 1 minutu projde srd
cem

ml krve

OBĚHOVÁ SOUSTAVA 

od 74 Kčod 149 Kč

120 barevných stran A4

učebnice

ISBN: 978-80-7563-205-0

9 788075 632050

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnice je rozdělena do dvou tematických celků:

• První a rozsáhlejší se zabývá geologickými vědami, seznamuje žáky s jejich přehledem 
i předměty studia. Podrobně se věnuje mineralogii, petrologii, geomorfologii a paleontologii.  
V mineralogické části učebnice jsou žáci obeznámeni s fyzikálními vlastnostmi nerostů, 
s jejich dělením podle chemického složení i jednotlivými zástupci. V petrologické části se žáci 
dozvědí, jak se třídí horniny podle způsobu vzniku, a poznají typické horniny jednotlivých 
skupin. Geomorfologická část se věnuje problematice formování zemského povrchu 
prostřednictvím vnitřních a vnějších geologických dějů. V poslední části geologického celku, 
věnované paleontologii, se žáci seznámí s geologickými dějinami a s vývojem života na Zemi.

• Druhý tematický celek učebnice se zaměřuje na základy ekologie. Žáci se v něm setkají 
se základními ekologickými pojmy, poznají důsledky vlivu neživých složek prostředí 
na organismy a také se dozvědí něco o vztazích mezi jednotlivými populacemi v rámci 
ekosystémů a jejich působení na organismy. Poslední část ekologického bloku učebnice 
je věnována působení člověka a ochraně životního prostředí.

Učebnice byla vytvořena na základě nejnovějších poznatků z oblasti geologie i ekologie a je 
koncipována tak, aby žáci získali nejen kvalitní znalosti o dané problematice, ale také motivaci 
a zájem o probírané učivo. I z tohoto důvodu jsou jednotlivé kapitoly obohaceny o motivační 
úlohy, rozšiřující informace a zajímavosti, výklady nových pojmů, velké množství obrázků, 
názorných schémat a podnětů pro pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet ve škole či doma. 
V učebnici jsou rovněž na konci jednotlivých kapitol zařazeny otázky sloužící k opakování. 

V polovině a na konci učebnice mají žáci k dispozici dva soubory
 opakovacích otázek, jež se věnují probraným tématům. 
Na závěr je zařazeno několik námětů na laboratorní práce 
a výkladový slovníček s přehledem použitých pojmů.

Na učebnici svou tematikou navazuje podobně 
graficky i logicky strukturovaný pracovní sešit 
Hravý přírodopis 9, který je vhodný k dalšímu 
procvičení a upevnění získaných vědomostí.

Hravý přírodopis 9

Hr
av

ý 
př

íro
do

pi
s 9

9PŘÍRODOPIS
HRAVÝ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

od 149 Kč

52 barevných stran A4

pracovní sešit

99PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit Hravý přírodopis 9 je rozdělen do následujících kapitol:

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

ISBN: 978-80-7563-220-3

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Další pracovní sešity pro 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

Pracovní sešit doplňuje učebnice 
Hravý přírodopis 9:

od 74 Kč
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HRAVÝ ZEMĚPIS

27 www.etaktik.cz

56 barevných stran A4

pracovní sešit

120 barevných stran A4

učebnice

56 barevných stran A4

pracovní sešit

120 barevných stran A4

učebnice

Učebnice a pracovní sešity edukační řady Hravý zeměpis jsou vytvořeny inovativním způsobem tak, aby 
žáky motivovaly k práci s nimi. Na tvorbě publikací se podílel široký tým autorů s bohatými teoretickými 
i praktickými zkušenostmi s výukou zeměpisu. V tomto roce doplníme řadu učebnicí o České republice a 
učebnicí o Evropě.

HRAVÝ ZEMĚPIS 6 
v souladu s RVP ZV

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

ISBN:  978-80-7563-346-0

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

Hravý zeměpis 6Hravý zeměpis 6
Planeta ZeměPlaneta Země

V úvodu se učebnice zabývá vesmírem a detailněji charakterizujeV úvodu se učebnice zabývá vesmírem a detailněji charakterizuje sluneční soustavu sluneční soustavu.  .  
Následují kapitoly týkající se Následují kapitoly týkající se ZeměZemě, konkrétně vytváření, konkrétně vytváření zemského povrchu zemského povrchu a toho,  a toho, 
jak se na Zemi jak se na Zemi orientovat za pomoci map.orientovat za pomoci map. Další kapitoly seznamují žáky s jednotlivými  Další kapitoly seznamují žáky s jednotlivými 
přírodními sféramipřírodními sférami naší planety – naší planety – litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou  litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou 
a biosférou.a biosférou.

Tematicky navazují kapitoly, které se věnují Tematicky navazují kapitoly, které se věnují obyvatelstvuobyvatelstvu jednotlivých zemí,  jednotlivých zemí, 
jeho rozvrstveníjeho rozvrstvení, , světovému hospodářství a mezinárodním organizacímsvětovému hospodářství a mezinárodním organizacím..

Základní učivo je doplňováno poutavými zajímavostmi označenými speciálními Základní učivo je doplňováno poutavými zajímavostmi označenými speciálními 
piktogramy. Průběžně jsou zařazovány barevně odlišené panely se piktogramy. Průběžně jsou zařazovány barevně odlišené panely se stručným stručným 
shrnutím shrnutím probíraného učiva, každý tematický celek je doplněn probíraného učiva, každý tematický celek je doplněn otázkami k opakováníotázkami k opakování..

Všechny tyto grafické detaily, Všechny tyto grafické detaily, obrázky, grafy a fotografieobrázky, grafy a fotografie napomáhají k lepšímu  napomáhají k lepšímu 
osvojení učiva. Učebnice se cíleně zaměřuje na rozvíjení samostatného a logického osvojení učiva. Učebnice se cíleně zaměřuje na rozvíjení samostatného a logického 
myšlení vhodně kladenými otázkami na konci každé kapitoly.myšlení vhodně kladenými otázkami na konci každé kapitoly.

Na učebnici navazuje Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 6 pracovní sešit Hravý zeměpis 6 
vhodný k utužení získaných znalostí. I on má velmi vhodný k utužení získaných znalostí. I on má velmi 
příjemné příjemné barevné grafické zpracováníbarevné grafické zpracování, , 
logické uspořádání a logické uspořádání a velké množství obrázkůvelké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.pro lepší pochopení učiva.
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Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

PLANETA ZEMĚ

V publikaci Hravý zeměpis 6 najdete:
– 56 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 6 kapitol
– každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
    poznámky
– moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
    a kreativitu žáků
– souhrnný test na konci každé kapitoly
– přehledně zpracovanou přílohu vesmír a Země

Učebnice a pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

ISBN: 978-80-7563-073-5

9 788075 630735

6ZEMĚPIS
hravý

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

PLANETA ZEMĚ

HRAVÝ ZEMĚPIS 7 
v souladu s RVP ZV

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

ISBN:  978-80-7563-072-8

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Do rukou se vám dostává další z řady učebnic zeměpisu, která se tentokrát věnuje Do rukou se vám dostává další z řady učebnic zeměpisu, která se tentokrát věnuje 
vybraným regionům světa – vybraným regionům světa – AfriceAfrice, , AmericeAmerice, , AsiiAsii, , Austrálii a OceániiAustrálii a Oceánii, , ArktiděArktidě
a a AntarktiděAntarktidě. . 

Všechny kapitoly systematicky odpovídají Všechny kapitoly systematicky odpovídají geografické charakteristice regionůgeografické charakteristice regionů
– nejprve se zaměřují na jejich– nejprve se zaměřují na jejich polohu polohu, představují , představují přírodní podmínkypřírodní podmínky (povrch,  (povrch, 
vodstvo, podnebí, přírodní krajiny), dále se věnujívodstvo, podnebí, přírodní krajiny), dále se věnují obyvatelstvu a kultuře obyvatelstvu a kultuře, , 
navazují popisem navazují popisem hospodářství hospodářství (zemědělství, průmysl a služby). Vše propojuje dílčí(zemědělství, průmysl a služby). Vše propojuje dílčí 
regionální přehledregionální přehled a doplňuje informace o nejrůznější a doplňuje informace o nejrůznější turistické atraktivity turistické atraktivity. . 

Základní učební text je i v této učebnici zvýrazněnZákladní učební text je i v této učebnici zvýrazněn klíčovými slovy  klíčovými slovy a obohacen a obohacen 
poutavými zajímavostmipoutavými zajímavostmi. Průběžně jsou zařazeny barevně odlišené panely se . Průběžně jsou zařazeny barevně odlišené panely se 
stručným shrnutímstručným shrnutím probíraného učiva, každý tematický celek uzavírají otázky  probíraného učiva, každý tematický celek uzavírají otázky 
a úkoly k opakování. a úkoly k opakování. 

SpeciálníSpeciální piktogramy piktogramy, , obrázkyobrázky, , schémataschémata, , fotografiefotografie a jiné grafické detaily  a jiné grafické detaily 
napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně 
orientuje naorientuje na rozvíjení konstruktivního a kritického  rozvíjení konstruktivního a kritického 
myšlení myšlení vhodně kladenými otázkami. vhodně kladenými otázkami. 

Na učebnici navazuje Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 7 pracovní sešit Hravý zeměpis 7 
určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho 
barevné zpracováníbarevné zpracování, , logické uspořádánílogické uspořádání
a a velké množství obrázkůvelké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.pro lepší pochopení učiva.

Hravý zeměpis 7Hravý zeměpis 7
Regionální zeměpis kontinentůRegionální zeměpis kontinentů 77
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Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS KONTINENTŮ

V pracovním sešitu Hravý zeměpis 7 najdete:
• 56 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol
• každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
    poznámky
• moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
    a kreativitu žáků
• souhrnný test na konci každé kapitoly

Další pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

Pracovní sešit doplňuje 
učebnice Hravý zeměpis 7:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

ISBN: 978-80-7563-071-1

9 788075 630711

7ZEMĚPIS
hravý

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

REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS KONTINENTŮ

od 149 Kč od 74 Kč

od 149 Kč od 74 Kč

Shrnutí učiva
• Formát A3
• Přehledné zpracování:
   vesmír a Země, biosféra,  
   obyvatelstvo, doprava

Ke každému sešitu zdarma:

Fyzická mapa světa
• Formát A3
• Na druhé straně světadíly 
+ přehledné tabulky

Ke každému sešitu zdarma:
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100 barevných stran A4

učebnice

60 barevných stran A4

pracovní sešit

V pracovním sešitu Hravý zeměpis 8 najdete:
• 60 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol
• každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní
    poznámky
• moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci
    a kreativitu žáků
• souhrnný test na konci každé kapitoly

ISBN: 978-80-87881-99-6

Pracovní sešit je připraven v souladu
 s Rámcovým vzdělávacím programem.

Pracovní sešit doplňují učebnice Hravý zeměpis 8:

Další pracovní sešity z řady Hravý zeměpis: 8ZEMĚPIS
HRAVÝ

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

EVROPA A ČESKÁ REPUBLIKA

HRAVÝ ZEMĚPIS 8 
v souladu s RVP ZV

Evropa:
• Evropský světadíl
• Obyvatelstvo
• Hospodářství
• Regiony Evropy
Česká republika
• Přírodní podmínky
• Obyvatelstvo
• Hospodářství
• Kraje České republiky

HRAVÝ ZEMĚPIS 9 
v souladu s RVP ZV

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

Hravý zeměpis 9
Lidé a hospodářství

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

Tato učebnice, díky níž se můžete detailněji seznámit s politickým zeměpisem – 
od kolonizace světa až po mezinárodní organizace – se kromě jiného zaměřuje 
na obyvatelstvo Země, jeho kulturu, sídla aj. V kapitole Světové hospodářství 
se seznámíte s jeho sektory, jednotlivé podkapitoly se zaměřují na zemědělství, 
průmysl, dopravu, služby a na jejich vzájemné propojení. Nechybí ani učivo 
zabývající se problematikou životního prostředí a jeho globálních změn.

Jako bonus učebnice obsahuje kreativní projektové strany podporující samostatnou 
i týmovou práci.

Speciální piktogramy, obrázky, schémata, fotografie a jiné grafické detaily pomáhají 
k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně orientuje na rozvíjení konstruktivního 
a kritického myšlení vhodně kladenými otázkami.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 9, 
který je určen k upevnění získaných znalostí. 
Snad vás potěší jeho barevné zpracování, 
logické uspořádání a velké množství obrázků 
pro lepší pochopení učiva.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 9, 

ISBN: 978-80-7563-287-6

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

LIDÉ A HOSPODÁŘSTVÍ

od 74 Kč

od 149 Kč

80 barevných 
stran A4

učebnice

ISBN: 978-80-7563-152-7

9 788075 631527

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Držíte v rukou učebnici Hravý zeměpis 8 s podtitulem Česká republika.
Členění této učebnice odpovídá uspořádání, na které jste si už zvykli během práce 
s předcházejícími díly. Dozvíte se zde informace týkající se polohy a přírodních 
podmínek České republiky, dále obyvatelstva, jeho vývoje, složení i osídlení 
a nechybí zde ani charakteristika našeho hospodářství. 

Detailněji budete moci poznat Českou republiku z hlediska jednotlivých správních 
celků – krajů, jejichž přehled začíná hlavním městem Prahou a postupně probírá 
všech dalších 13 krajů.  Dílčí kapitoly o správních celcích České republiky jsou 
uvozeny stručnou charakteristikou a doplněny přehlednou mapou. Užitečný je také 
přehled českých památek zapsaných na seznam hmotného kulturního dědictví 
UNESCO, který je zařazen v závěru.

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

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

Hravý zeměpis 8
Česká republika 8ZEMĚPIS

HRAVÝ

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

ČESKÁ REPUBLIKA
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ISBN: 978-80-7563-153-4

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Dostává se Vám do rukou učebnice Hravý zeměpis 8 – Evropa, v níž poznáte 
světadíl, který obýváme. 

Nejprve se seznámíte s vymezením, polohou a přírodními podmínkami 
(povrchem, vodstvem, podnebím a vegetací) tohoto světadílu a následně 
budete moci poznat i jeho socioekonomickou charakteristiku (obyvatelstvo 
a hospodářství).

Přehled jednotlivých regionů Evropy – střední, severní, západní, jižní, východní 
a jihovýchodní – zahrnuje kromě obecné charakteristiky, tedy toho, co je pro 
všechny státy daného regionu společné, také bližší seznámení s evropskými 
státy. Každý stát je uveden stručnými základními informacemi o hlavním 
městě, státním zřízení, rozloze, počtu obyvatel, roce vstupu do EU a NATO, 
měně, úředním jazyce, a nechybí ani vyobrazení státní vlajky. Vedle přírodní 
a socioekonomické charakteristiky je věnována pozornost například slavným 
osobnostem a významným pamětihodnostem daného státu. 

Učební text je rozšířen o zajímavosti, které poskytují žákům informace nad rámec 
učiva a propojují poznatky s ostatními předměty, a doplněn množstvím obrázků, 
map a grafů. Jednotlivé kapitoly uzavírají otázky a úkoly k zopakování a upevnění 
učiva.

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

Hravý zeměpis 8
Evropa 8ZEMĚPIS

HRAVÝ

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

EVROPA
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EVROPA - FYZICKÁ MAPA

EVROPA
OBECNĚ ZEMĚPISNÁ MAPA
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ČESKÁ REPUBLIKA

OBECNĚ ZEMĚPISNÁ MAPA

od 79 Kč od 79 Kč

56 barevných stran A4

pracovní sešit

V pracovním sešitu Hravý zeměpis 9 najdete:

• 56 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 5 kapitol
• každá kapitola obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
    poznámky
• moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
    a kreativitu žáků
• souhrnný test na konci každé kapitoly

Další pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

Pracovní sešit doplňuje učebnice Hravý zeměpis 9:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

ISBN: 978-80-7563-298-2

9ZEMĚPIS
hravýhravý

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

LIDÉ A HOSPODÁŘSTVÍ

od 74 Kč
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HRAVÝ DĚJEPIS

29 www.etaktik.cz

52 barevných stran A4

pracovní sešit

128 barevných stran A4

učebnice

52 barevných stran A4

pracovní sešit

140 barevných stran A4

učebnice

Učebnice a pracovní sešity prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných 
pramenů vzbuzují u žáků větší zájem o tento předmět. Obsahují úryvky z kronik, které doplňují 
výklad v učebnici. Většina cvičení je koncipována tak, že vede k uvědomění si historických souvislostí  
a výsledné řešení přináší žákům obohacující informace nebo zajímavosti k danému tématu. Novinkou 
v naší nabídce je učebnice dějepisu pro 8. ročník. 

HRAVÝ DĚJEPIS 6
 v souladu s RVP ZV

• Úvod do dějepisu
• Pravěk
• Úvod do starověku
• Přední východ
• Egypt
• Řecko
• Řím
• Indie a Čína

HRAVÝ DĚJEPIS 7
 v souladu s RVP ZV

• Opakování učiva 6. ročníku
• Raný středověk
• Vrcholný a pozdní středověk
• Raný novověk

ISBN:  978-80-87881-75-0

9 788087 881750

Hravý dějepis 6 – Pravěk a starověkHravý dějepis 6 – Pravěk a starověk
Na začátku učebnice se žáci seznámí se základními pojmy dějepisu a institucemi,
 v nichž můžeme získat historické informace.

1) Učebnice zachycuje celé období pravěku a starověku. Nejprve se věnuje 
  vývoji lidského druhu a způsobu života v pravěku od doby kamenné 
  až po dobu železnou. Později se zaměřuje na starověké orientální státy, 
  Mezopotámii, Egypt, Indii a Čínu.

2) Další kapitoly detailně popisují historii starověkého Řecka včetně 
  minojské a mykénské civilizace. Žáci se seznámí s řeckými válečnými 
  konflikty a dalšími významnými událostmi řeckých dějin až do zániku 
  řecké samostatnosti. 

3) Stejně podrobně jsou zpracovány dějiny římské civilizace, řadu zajímavostí 
  se žáci dozvědí o Etruscích, punských válkách i významných osobnostech.

Na konci jednotlivých kapitol je přehled vývoje kultury a života lidí v daném období. 
Součástí jsou vždy obrázky zachycující typické projevy malířství, architektury i běžného 
každodenního života.

V učebnici jsou nakresleny přehledné časové osy pomáhající žákům se v dějinách lépe 
orientovat. Při popisech válečných akcí nebo zmínkách o rozsahu a poloze říší doplňují 
výklad názorné mapy. Průběžně řazené otázky v každé kapitole kladou důraz na logické 
a samostatné myšlení žáků a podporují schopnost
se vyjadřovat. Navíc žákům nenásilnou formou 
posilují orientaci v mezipředmětových vztazích.

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

Součástí učebnice jsou rovněž přehledné, abecedně řazené 
rejstříky významných osobností a  důležitých pojmů
souvisejících s probíraným učivem.

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
sešit Hravý dějepis 6.sešit Hravý dějepis 6.
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DĚJEPIS6DĚJEPIS6DĚJEPIS
HRAVÝHRAVÝ

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

PRAVĚK A STAROVĚK

ISBN:  978-80-7563-050-6

9 788075 630506

Hravý dějepis 7Hravý dějepis 7
Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 6. ročníku a základní pojmy, 
s nimiž se při výuce dějepisu pracuje. 

1) V první části zachycuje učebnice dějiny raného středověku. Nejprve jsou popsány 
  dějiny evropských států od doby zániku západořímské říše. Poté je pozornost 
  věnována dějinám našich zemí od dob Sámovy říše po první české krále. 

2) Další část učebnice je věnována dějinám vrcholného a pozdního středověku 
  až po dobu objevných plaveb. Žáci se opět seznámí nejprve s dějinami významných 
  evropských států a poté s dějinami našich zemí.

3) Posledním oddílem učebnice jsou dějiny raného novověku do konce třicetileté 
  války, znovu jsou odděleně probírány dějiny evropských a českých zemí. 

Na začátku jednotlivých oddílů raného středověku, vrcholného a pozdního středověku 
a novověku je vždy nejprve charakterizována společnost a způsob života lidí. Na konci 
každého ze tří celků pak najdete přehled vývoje kultury a vzdělanosti v jednotlivých obdobích. 

Součástí učebnice jsou přehledné časové osy, které pomáhají žákům lépe se v probírané látce 
orientovat. Texty jsou doplněny obrázky s podrobnými popisky a názornými mapami. 
Průběžně jsou zařazovány rozšiřující otázky a otázky k učivu týkající se mezipředmětových vztahů, 
jejichž prostřednictvím si žáci mohou uvědomit přesahy a vazby probíraných témat. 

Na konci velkých celků (např. evropských dějin raného 
středověku, českých dějin raného středověku atd.) 
je zařazeno souhrnné opakování, které upevní 
získané znalosti a poskytne žákům zpětnou vazbu.   

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík důležitých 
pojmů použitých v učebnici a výběrový rejstřík významných 
osobností.  

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

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
sešit Hravý dějepis 7.sešit Hravý dějepis 7. Hr
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DĚJEPIS77DĚJEPIS7DĚJEPIS
HRAVÝHRAVÝ

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

STŘEDOVĚK A RANÝ NOVOVĚK

ISBN:  978-80-87881-35-4

9 788087 881354

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

V pracovním sešitě Hravý dějepis 6 najdete:
• 52 stran obsahujících 146 zajímavých cvičení 
• ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů
• cvičení vedoucí k uvědomování si historických souvislostí
• mapy z daného období
• průběžně zařazené opakovací kapitoly

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

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

DĚJEPIS6DĚJEPIS6DĚJEPIS
HRAVÝ

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

PRAVĚK A STAROVĚK

ISBN:  978-80-7563-068-1

9 788075 630681

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

V pracovním sešitě Hravý dějepis 7 najdete:
• 52 stran obsahujících 142 zajímavých cvičení 
• ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů
• cvičení vedoucí k uvědomování si historických souvislostí
• úryvky z kronik, pramenů a mapy z daného období
• průběžně zařazené opakovací kapitoly

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

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

DĚJEPIS77DĚJEPIS7DĚJEPIS
hravý

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

STŘEDOVĚK A RANÝ NOVOVĚK

od 149 Kč od 74 Kč

od 149 Kč od 74 Kč
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52 barevných stran A4

pracovní sešit

HRAVÝ DĚJEPIS 8
 v souladu s RVP ZV

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

ISBN:  978-80-7563-135-0

9 788075 631350

Hravý dějepis 8 obsahuje kapitoly:
• 2. polovina 17. století a 18. století
• Velká francouzská revoluce a napoleonské války 
• Evropa a svět po napoleonských válkách 
• Revoluce 1848
• 2. polovina 19. století a počátek 20. století
• První světová válka

V pracovním sešitě Hravý dějepis 8 najdete:
• 52 stran obsahujících 149 zajímavých cvičení
• ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů
• cvičení vedoucí k uvědomování si historických souvislostí
• mapy z daného období
• průběžně zařazené opakovací kapitoly

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

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

DĚJEPIS8DĚJEPIS8DĚJEPIS
HRAVÝ

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

NOVOVĚK

od 74 Kč

128 barevných stran A4

učebnice

HRAVÝ DĚJEPIS 9
 v souladu s RVP ZV

• Mezi světovými válkami
• Československá republika 
   mezi válkami
• Kultura a věda mezi válkami
• Druhá světová válka 
• Československo za 2. sv. války
• Poválečné dějiny
• Československo po 2. sv. válce
• Od 60. let do pádu komunismu
• Dějiny po roce 1989

ISBN:  978-80-7563-151-0

Hravý dějepis 8Hravý dějepis 8
Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 7. ročníku a základní pojmy, s nimiž se při výuce dějepisu 
pracuje. 

Učebnice zachycuje dějiny novověku od konce třicetileté války do konce první světové války. 
Nejprve je popsáno období 2. poloviny 17. a 18. století. Poté je pozornost věnována Velké fran-
couzské revoluci a napoleonským válkám, dějinám Evropy a světa po napoleonských válkách, 
revolucím v roce 1848 a dějinám 2. poloviny 19. století. Poslední oddíl učebnice se týká první 
světové války a jejích důsledků.

V úvodu každého oddílu je vždy stručně charakterizováno dané období a v jednotlivých 
oddílech najdete i kapitoly věnované vývoji kultury, vědy, vzdělanosti a pokroku. 
Kromě dějin evropských a světových se učebnice podrobně zabývá také dějinami českých zemí. 
Na konec jednotlivých větších celků je zařazeno souhrnné opakování daného období, které má 
upevnit získané znalosti a poskytnout žákům zpětnou vazbu. 

V učebnici lze nalézt přehledné časové osy, díky nimž se žáci lépe zorientují v probírané lát-
ce. Texty jsou doplněny také obrázky s popisky obsahujícími rozšiřující učivo a podrobnými
mapami. Průběžně zařazované otázky na konci každé kapitoly kladou důraz na logické a sa-
mostatné myšlení žáků a podporují jejich schopnost se vyjadřovat. Dále nechybí ani  rozšiřu-
jící otázky a otázky týkající se mezipředmětových vztahů, díky nimž si mohou žáci uvědomit 
přesahy a vazby jednotlivých témat. 

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík důležitých 
pojmů použitých v učebnici a výběrový rejstřík významných 
osobností.  

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

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
sešit Hravý dějepis 8.sešit Hravý dějepis 8.
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DĚJEPIS8DĚJEPIS8DĚJEPIS
Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

NOVOVĚK

HRAVÝHRAVÝ

od 149 Kč

128 barevných stran A4

učebnice

ISBN:  978-80-7563-242-5

Hravý dějepis 9Hravý dějepis 9

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

Učebnice zachycuje dějiny od konce první světové války. Nejprve je popsáno meziválečné 
období, poté následuje samostatná kapitola věnovaná druhé světové válce. Další oddíl se týká 
poválečných dějin do 60. let 20. století a po něm následující část popisuje události spojené 
s obdobím od 60. let do pádu komunismu. Poslední část učiva se věnuje dějinám po roce 1989.

V úvodu každého oddílu je vždy stručně charakterizováno dané období, samostatné 
kapitoly jsou věnovány vývoji kultury, vědy a techniky.

Součástí učebnice jsou přehledné časové osy, díky nimž se žáci lépe zorientují v probírané látce. 
Texty jsou doplněny obrázky s podrobnými popisky, ukázkami z dobové literatury a názornými
mapami. Průběžně jsou zařazovány rozšiřující otázky a otázky týkající se mezipředmětových 
vztahů, jejichž prostřednictvím si žáci mohou uvědomit přesahy a vazby v rámci probíraných 
témat. V závěru jednotlivých kapitol nechybí shrnutí ani opakovací otázky, které slouží nejen 
k upevnění získaných znalostí, ale jsou zaměřeny i na vyšší úrovně vzdělávacích cílů.

Na konci každého z pěti velkých celků je zařazeno 
souhrnné opakování s cílem upevnit získané znalosti 
a poskytnout žákům zpětnou vazbu.

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík
důležitých pojmů použitých v učebnici a výběrový 
rejstřík významných osobností.

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
sešit Hravý dějepis 9.sešit Hravý dějepis 9. Hr
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DĚJEPIS9DĚJEPIS9DĚJEPIS
HRAVÝHRAVÝ

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

NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY

od 149 Kč

52 barevných stran A4

pracovní sešit

ISBN:  978-80-7563-244-9

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

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

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

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

DĚJEPIS9DĚJEPIS9DĚJEPIS
hravý

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

NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY

od 74 Kč
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HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA
Pracovní sešity občanské výchovy otevírají žákům cestu k praktickému využití znalostí získaných 
ve škole. Cílem autorů bylo představit žákům nejen teoretické poznatky, ale hlavně reálné situace, 
se kterými se žáci v životě setkávají, a podnítit je k diskuzi nebo k individuálnímu řešení. Učí žáky 
respektovat pravidla společenského soužití a prostřednictvím různých úkolů, cvičení a tajenek 
rozvíjejí jejich právní i občanské povědomí.

HRAVÁ 
OBČANSKÁ VÝCHOVA 6
 v souladu s RVP ZV

HRAVÁ 
OBČANSKÁ VÝCHOVA 7
 v souladu s RVP ZV
• Člověk ve společnosti
• Kultura a umění
• Přírodní bohatství
• Majetek a bohatství
• Stát a právo

56 barevných stran A4

pracovní sešit

56 barevných stran A4

pracovní sešit
Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 6

ISBN  978-80-7563-046-9

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

9 788075 630469

Další tituly z řady:

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

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 7 kapitol.

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

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

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

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami.

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

OBČANSKÁ
VÝCHOVA66OBČANSKÁ6OBČANSKÁ
VÝCHOVA6VÝCHOVA

HRAVÁ

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

ISBN  xxxxxxxxxxISBN  978-80-7563-047-6

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

9 788075 630476

Další tituly z řady:

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

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 5 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také schéma politického systému ČR. 

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

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

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami.

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

OBČANSKÁ
VÝCHOVA7OBČANSKÁ7OBČANSKÁ
VÝCHOVA7VÝCHOVA

HRAVÁ

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

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 7

od 74 Kč od 74 Kč

• Čas
• Rodina
• Škola
• Krizové situace

• Náš domov
• Naše vlast
• Škola
• Mezilidské vztahy

56 barevných stran A4

pracovní sešit

56 barevných stran A4

pracovní sešit

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

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 6 kapitol.

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

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. 

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

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami. 

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

Další pracovní sešity z řady:

ISBN  978-80-7563-048-3 

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.9 788075 630483

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 8

OBČANSKÁ
VÝCHOVA8OBČANSKÁ8OBČANSKÁ
VÝCHOVA8VÝCHOVA

HRAVÁ

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

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 9

ISBN  978-80-7563-049-0 

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

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

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 7 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také příloha s přehledem 
mezinárodních organizací. 

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. 

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

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami. 

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

Další pracovní sešity z řady:

OBČANSKÁ
VÝCHOVA99OBČANSKÁ9OBČANSKÁ
VÝCHOVA9VÝCHOVA

HRAVÁ

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

od 74 Kč

HRAVÁ 
OBČANSKÁ VÝCHOVA 9
 v souladu s RVP ZV
• Občan
• Právo
• Budoucí povolání
• Hospodaření státu
• Globální svět
• Rodinné právo
• Výchova ke zdraví

HRAVÁ 
OBČANSKÁ VÝCHOVA 8
 v souladu s RVP ZV
• Psychologie
• Životospráva
• Právo a morálka

• Sociální chování
• Hospodaření
• Politika

�

15+1

�

15+1

�

15+1

�

15+1

od 74 Kč
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NĚMECKÝ JAZYK
Představujeme Vám procvičovací sešit Německá gramatika pro základní školy a víceletá gymnázia. 
Žáci si v něm své znalosti důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních. Sešit je zpracován moderní a atraktivní formou, která žáky zaujme. 

V úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů. Každý sešit obsahuje 
závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti probraných gramatických jevů. Součástí 
publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohách.

pracovní sešit

44 barevných A5

od 45 Kč

pracovní sešit

44 barevných A5

od 45 Kč

• Německá abeceda, barvy, čísla, 
dny v týdnu, měsíce, pozdravy, 
německy mluvící země

• Podstatná jména
• Přídavná jména v přísudku
• Osobní a přivlastňovací zájmena
• Číslovky a určování času
• Vybraná slovesa v přítomném 

čase

• Silné skloňování podstatných jmen 
ve všech pádech

• Rozkazovací způsob a opakování 
slovní zásoby

• Vybrané předložky se 3. a 4. 
pádem

• W-Fragen (Wann? Wohin?)

NĚMECKÁ GRAMATIKA 7 PRO ZŠ – 1. DÍL
v souladu s RVP ZV

NĚMECKÁ GRAMATIKA 7 PRO ZŠ – 2. DÍL
v souladu s RVP ZV

novinka

• W-Fragen (Wer? Wie? Was? Wo? 
Wann? Woher? Wohin?)

• Vyjádření přání – způsobové 
sloveso möchten

• Procvičování slovosledu (jed-
noduché věty oznamovací, tázací)

• Opakovací test
• Řešení

• Vybraná slovesa s odlučitelnou 
předponou

• Vybraná silná slovesa
• Způsobová slovesa
• Opakovací test
• Řešení

skladem

skladem

15+1

15+1
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44 barevných A5

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

44 barevných A5

44 barevných A5

od 45 Kč

od 45 Kč

od 45 Kč

• Předložky se 4. pádem
• Místní předložky se 3. a 4. pádem
• Nepravidelná slovesa
• Slovesa s odlučitelnou předponou
• Souvětí souřadně spojená
• Opakovací test
• Řešení

• Určení času
• Určení místa
• Rozkazovací způsob
• Préterium – jednoduchý minulý čas
• Řešení

• Členy podstatných jmen
• Předložky se 3. pádem
• Osobní zájmena ve 3. pádu
• Sloveso tun
• Zvratná slovesa
• Modální slovesa
• Perfektum
• Opakovací test
• Řešení

NĚMECKÁ GRAMATIKA 8 PRO ZŠ – 2. DÍL
v souladu s RVP ZV

NĚMECKÁ GRAMATIKA 9 PRO ZŠ – 1. DÍL
v souladu s RVP ZV

NĚMECKÁ GRAMATIKA 9 PRO ZŠ – 2. DÍL
v souladu s RVP ZV

• Zápor – nein, nicht, kein, nichts
• Stupňování přídavných jmen a 

příslovcí
• Vazba es gibt
• Neurčité zájmeno man
• Zájmena tázací wer a was

NĚMECKÁ GRAMATIKA 8 PRO ZŠ – 1. DÍL
v souladu s RVP ZV

pracovní sešit

44 barevných A5

od 45 Kč

• Vybraná silná slovesa a slovesa 
s odlučitelnou předponou

• Slovosled předmětů vyjádřených 
osobními zájmeny

• Opakovací test
• Řešení

skladem

skladem

skladem

skladem

15+1

15+1

15+1

15+1
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NĚMECKÝ JAZYK
Nové publikace Čtení s porozuměním pro ZŠ a víceletá gymnázia (němčina) jsou graficky atraktivně 
zpracované pracovní sešity, které je možné využít jako doplnění k základní učebnici. Obsahují různé 
typy textů blízkých dané věkové kategorii, které jsou zasazeny do reálií německy mluvících zemí.

Texty jsou členěny do tematických celků odpovídajících slovní zásobě probírané v daných ročnících. 
Kapitoly obsahují úlohy různých typů: uzavřené a otevřené otázky na porozumění textu, cvičení 
zaměřená na slovní zásobu (myšlenkové mapy, spojovačky, křížovky, rébusy), návrhy na projekty 
i podněty k diskuzi a psaní na témata spojená s textem. Součástí publikace je slovníček a klíč s řešeními 
k jednotlivým úlohám.

novinka

• Já a mí nejbližší
• Škola
• Denní režim
• Zaměstnání
• Volný čas

• Zájmy (sport, hudba)
• Jídlo a kuchyně německy 

mluvících zemí
• Móda a oblékání
• Bydlení

• Zdraví a příroda
• Známé osobnosti z německy 

mluvících zemí
• Oslavy svátků v německy mlu-

vících zemích
• Cestování – v hotelu, v restau-

raci, na nádraží

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM PRO ZŠ A VÍCELETÁ 
GYMNÁZIA 7 – NĚMČINA
v souladu s RVP ZV

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM PRO ZŠ A VÍCELETÁ 
GYMNÁZIA 8 – NĚMČINA 
v souladu s RVP ZV

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM PRO ZŠ A VÍCELETÁ 
GYMNÁZIA 9 – NĚMČINA 
v souladu s RVP ZV

40 stran A5

od 69 Kč

připravujeme

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
PRO ZŠ A VÍCELETÁ 
GYMNÁZIA 7 – NĚMČINA

48 stran A5

od 69 Kč

připravujeme

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
PRO ZŠ A VÍCELETÁ 
GYMNÁZIA 8 – NĚMČINA

52 stran A5

od 69 Kč

připravujeme

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
PRO ZŠ A VÍCELETÁ 
GYMNÁZIA 9 – NĚMČINA

od 08/2021

od 08/2021

od 08/2021

• Mé město, má vesnice, 
zajímavá místa v německy 
mluvících zemích

• Klíč
• Slovníček

• Klíč
• Slovníček

• Klíč
• Slovníček

15+1

15+1

15+1
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RUSKÝ JAZYK

RUSKÁ GRAMATIKA
Procvičovací sešity Ruská gramatika jsou další naší novinkou. Věnují se gramatickým jevům a slovní 
zásobě probíraným na ZŠ a víceletých gymnáziích. Žáci si znalosti procvičí v množství drilovacích 
a tvořivých úloh, tajenkách či překladových cvičeních. Sešit je zpracován moderní a atraktivní formou, 
která žáky zaujme.

novinka

Procvičovací sešit pro ZŠ a víceletá gymnázia je zaměřen na osvojení písmen, která jsou 
pro českého žáka nová. Má moderní a atraktivní grafické zpracování. Písanka je členěna 
do šesti celků v pořadí od známých a často používaných písmen k těm náročnějším. 
Nácvik čtení a psaní je propojen s  svojováním výslovnosti, slovní zásoby a ruských reálií.

RUSKÁ PÍSANKA (vhodné pro 7. ročník)
v souladu s RVP ZV

48 stran A4

od 69 Kč

pracovní sešit

skladem

15+1

pracovní sešit

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 pro ZŠ a  víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

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

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-328-6

11GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník
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Procvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník
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Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA
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Procvičovací sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA
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Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6
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Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA
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GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník
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Procvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA
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Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník
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Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA
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77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA
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NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA
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Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

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

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-328-6

11GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9
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Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKAII. DÍL7. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍL

9. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6
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Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKAII. DÍL7. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍL

9. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3
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Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKAII. DÍL7. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍL

9. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

1PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

Ж
PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV
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44 barevných A5

od 45 Kč

• Oslovení
• Zájmena
• Vyjádření slovesa být
• Země, příslušníci národů, jazyky
• Slovesa typu говори́  ть, учи́  ть, 

жит
• 2. a 4. pád mužského a ženského 

rodu podstatných jmen

RUSKÁ GRAMATIKA 1 (vhodné pro 8. ročník)
v souladu s RVP ZV

• Год, час a další podstatná jména 
po číslovkách 1–5

• Opakovací test
• Řešení

15+1

skladem



36taktik@etaktik.cz

pracovní sešit

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a  víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: nakupování, jídlo, oblečení a lid-
ské tělo. Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvo-
řivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6

44GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením
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NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6
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88GRAMATIKA
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Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Uvnitř klíč s řešením

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

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

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

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

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-328-6

11GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKAII. DÍL7. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍL

9. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6

44GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKAII. DÍL7. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍL

9. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKAII. DÍL7. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍL

9. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

1PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA
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Procvičovací sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA
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9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA
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pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník
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Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

Ж
PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV
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44 barevných A5

od 45 Kč

• Modální slovesa a vazby мо́жно, 
нельзя́, на́до, ну́жно..., sloveso 
мочь, sloveso хотет́ь

• Stupňování přídavných jmen
• Časování sloves брать (brát) a 

взять (vzít)
• Podstatná jména v 1., 2. a 4. pádě 

množného čísla, pohyblivé -o- a -e-

RUSKÁ GRAMATIKA 4 (vhodné pro 9. ročník)
v souladu s RVP ZV

• Skloňování podstatných jmen 
typu мес́то, зда́ние

• Nesklonná podstatná jména
• Rozkazovací způsob sloves
• Slovesa есть a пить
• Vazba похо́ж на
• Opakovací test
• Řešení

skladem

15+1

pracovní sešit

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a  víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9
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Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením
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NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6
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Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

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

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

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

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

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

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

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

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

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-328-6

11GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKAII. DÍL7. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍL

9. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6

44GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKAII. DÍL7. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍL

9. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKAII. DÍL7. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍL

9. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

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

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

1PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

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

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník
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Procvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA
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Procvičovací sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA
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Procvičovací sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6
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PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV
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44 barevných A5

od 45 Kč

• 3., 6. a 7. pád jednotného čísla  
podstatných jmen

• 3., 6. a 7. pád osobních zájmen
• Slovesa typu знать
• Zvratná slovesa
• Slovesa se skupinou -ева-, -ова-
• Budoucí čas nedokonavých sloves –  

časování slovesa быть v budoucím 
čase

RUSKÁ GRAMATIKA 2 (vhodné pro 8. ročník)
v souladu s RVP ZV

• Konstrukce se slovesem 
люби́ть

• Příslovce časová
• Skloňování – řadové číslovky, 

přídavná jména tvrdá, zájme-
na како́й, кото́рый

• Opakovací test
• Řešení

15+1

skladem

pracovní sešit

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a  víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: škola, denní režim a orientace 
ve městě. Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvo-
řivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA
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a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám
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uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
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• 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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Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník
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9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6
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Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkISBN: 978-80-7563-273-9
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Uvnitř klíč s řešením
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Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA
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Procvičovací sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: pozdravy, rodina, zvířata a národ-
nosti. Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-328-6

11GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKAII. DÍL7. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍL

9. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9
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Uvnitř klíč s řešením
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Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6

44GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKAII. DÍL7. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍL

9. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKAII. DÍL7. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍL

9. ročníkGRAMATIKAI. DÍL GRAMATIKAII. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

1PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou 
uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka 
v rámci úrovně A1

• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené 
jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak 
ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

Ж
PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV
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44 barevných A5

od 45 Kč

• Minulý čas, vykání v minulém čase
• Předložkové vazby odlišné 

od češtiny, 3., 6. a 7. pád 
množného čísla

• Skloňování zájmen кто, что, 
кто́-то, что́-то

• Časování sloves pohybu е́хать, 
идти

RUSKÁ GRAMATIKA 3 (vhodné pro 9. ročník)
v souladu s RVP ZV

• Slovesa typu учи́ть
• Infinitivní věty (typ что 

дел́ать?), věty se spojkami 
ес́ли a что́бы

• Opakovací test
• Řešení

15+1

skladem



37taktik@etaktik.cz

RUSKÝ JAZYK
Nové publikace Čtení s porozuměním pro ZŠ a víceletá gymnázia (ruština) jsou graficky atraktivně 
zpracované pracovní sešity, které je možné využít jako doplnění k základní učebnici. Obsahují různé 
typy uměleckých i neuměleckých textů, které jsou tematicky blízké dané věkové kategorii a jsou 
zasazeny do ruských reálií.

Texty jsou členěny do tematických celků odpovídajících slovní zásobě probírané v daných ročnících. 
Kapitoly obsahují úlohy různých typů: uzavřené a otevřené otázky na porozumění textu, cvičení 
zaměřená na slovní zásobu (myšlenkové mapy, spojovačky, křížovky, rébusy), návrhy na projekty 
i podněty k diskuzi a psaní na témata spojená s textem. Součástí publikace je slovníček a klíč s řešením 
k jednotlivým úlohám.

novinka

• Seznamování s azbukou
• Já a mí nejbližší
• Zájmy
• Svátky v Rusku
• Klíč
• Slovníček

• Škola a denní režim
• Bydlení
• Orientace ve městě, cestování
• Kulturní reálie
• Klíč
• Slovníček

• Jídlo a ruská kuchyně
• Oblečení a móda
• Zdraví a příroda
• Nakupování a obchody
• Zajímavé ruské osobnosti

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM PRO ZŠ A VÍCELETÁ 
GYMNÁZIA 7 – RUŠTINA 
v souladu s RVP ZV

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM PRO ZŠ A VÍCELETÁ 
GYMNÁZIA 8 – RUŠTINA 
v souladu s RVP ZV

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM PRO ZŠ A VÍCELETÁ 
GYMNÁZIA 9 – RUŠTINA 
v souladu s RVP ZV

32 stran A5

od 69Kč

připravujeme

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
PRO ZŠ A VÍCELETÁ 
GYMNÁZIA 7 – RUŠTINA

44 stran A5

od 69 Kč

připravujeme

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
PRO ZŠ A VÍCELETÁ 
GYMNÁZIA 8 – RUŠTINA

48 stran A5

od 69 Kč

připravujeme

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 
PRO ZŠ A VÍCELETÁ 
GYMNÁZIA 9 – RUŠTINA

od 08/2021

od 08/2021

od 08/2021

• Kulturní reálie
• Klíč
• Slovníček

15+1

15+1

15+1
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ANGLICKÝ JAZYK
Nové publikace pro procvičování anglické gramatiky. Žáci si hravou formou zopakují základní 
gramatické jevy a slovní zásobu související s učivem ZŠ a víceletých gymnázií. Cvičení jsou koncipována 
s důrazem na zasazení příkladů do vhodného kontextu v rámci zajímavých textů. Žáci jsou přitom 
vedeni k přemýšlení, porozumění a aktivnímu procvičování anglické gramatiky.

Sešit nabízí atraktivní grafické zpracování, které upoutá pozornost žáků a utkví jim v paměti. V úvodu 
každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů. Obsahuje závěrečný test, 
v němž si žáci prověří své celkové znalosti gramatických jevů. Součástí publikace je klíč s řešeními 
k jednotlivým úlohám a tabulka nepravidelných sloves. Do volného místa si žáci mohou zapisovat 
nová slovíčka.

novinka

Uvnitř klíč s řešením

6Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 6. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 6. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

II. DÍL

44 barevných stran A5

od 45 Kč od 45 Kč

• Řadové číslovky
• Měsíce a data
• Modální sloveso must
• Osobní zájmena v podmětu 

a předmětu
• Minulý čas prostý – sloveso 

být
• Minulý čas prostý – pravi-

delná slovesa
• Minulý čas prostý – 

nepravidelná slovesa
• Opakovací test
• Řešení

• Počitatelná a nepočitatelná 
podstatná jména

• A/an nebo some/any
• Much/many a a few / a little
• Stupňování přídavných jmen
• Budoucnost s going to
• Modální sloveso have to
• Přídavná jména a příslovce
• Opakovací test

ANGLICKÁ GRAMATIKA 6  
– 1. DÍL
v souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ GRAMATIKA 6  
– 2. DÍL
v souladu s RVP ZV

pracovní sešity

skladem skladem

15+1
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ANGLICKÁ GRAMATIKA 7, 8, 9
v souladu s RVP ZV

Uvnitř klíč s řešením

7Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

7GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám
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Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 5. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia — 1. díl

• V tomto sešitě si žáci hravou formou procvičí základní gramatické jevy 
a slovní zásobu prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií.

• V úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vy-
světlen pomocí příkladů.

• Ve cvičeních je kladen důraz na zasazení příkladů do příslušného kon-
textu v rámci zajímavých textů; žáci jsou přitom vedeni k přemýšlení, 
porozumění a aktivnímu procvičování anglické gramatiky. 

• Sešit nabízí atraktivní grafi cké zpracování, které upoutá pozornost 
žáků a utkví jim v paměti. 

• Na konci sešitu žáci najdou opakovací test, ve kterém si procvičí shr-
nující znalosti z tohoto sešitu. 

• Součástí publikace je také klíč k řešení úloh, tabulka nepravidelných 
sloves a volné místo, kam si žáci mohou zapisovat nová slovíčka.

ISBN: 978-80-7563-336-1
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překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií
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• Pozdravy a představení
• Základní číslovky
• Neurčité členy a/an
• Vazba there is / there are
• Přivlastňovací zájmena 

a přídavná jména
• Sloveso to be
• Sloveso have got
• Opakovací test

• Čas a předložky času
• Modální sloveso can
• Předložky místa
• Přítomný čas prostý – kladné 

věty
• Přítomný čas prostý – otázky 

a zápor
• Přítomný čas průběhový
• Srovnání sloves be a have got
• Test 
• Řešení

ANGLICKÁ GRAMATIKA 5  
– 1. DÍL
v souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ GRAMATIKA 5  
– 2. DÍL
v souladu s RVP ZV

pracovní sešity

skladem skladem

15+1

Řada pracovních sešitů pro 2. stupeň Anglická gramatika navazuje na pracovní sešity Anglická gra-
matika 5 pro 1. stupeň.
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INTERAKTIVNÍ VÝUKA
Představujeme Vám novinku, kterou ocení každý pedagog vyučující prostřednictvím digitálních 
materiálů. Inovativní a moderní způsob vzdělávání s profesionálně zpracovaným digitálním obsahem 
a jednoduchým ovládáním pro učitele a žáky.

INTERAKTIVNÍ PRACOVNÍ SEŠITY:
• jsou 100% kompatibilní s tištěnou verzí pracovních sešitů, 
• umožňují postupně zobrazovat správná řešení, 
• obsahují doplňující videa a animace, 
• umožňují přehrávat zvukové nahrávky, 
• umožňují kreslit skrze sešit přímo na tabuli.

DOMÁCÍ ÚKOLY PRO 1. A 2. STUPEŇ:

Od teď každý pedagog sestaví žákům domácí 
úkol nebo samostatnou práci on-line a během 
krátké chvilky.
• Není potřeba nic vymýšlet, zadání jsou 

předpřipravena.
• Odpadá zapisování výsledků do seznamů 

žáků a vedení evidence.
• Výsledky a údaje jsou ihned k dispozici 

v přehledných výpisech.
• Ovládání je intuitivní a zvládnou je i žáci 

prvních tříd.
• Modul Domácí úkoly umožňuje slovní 

ohodnocení žáků.

Pokud máte zájem se blíže seznámit 
s naší interaktivní výukou, sjednejte si 
na telefonním čísle +420 226 256 081  

nebo prostřednictvím e-mailu  
taktik@etaktik.cz bezplatné školení 

od našeho obchodního zástupce.  
V rámci školení dostanete i časově 

omezenou bezplatnou ukázku 
interaktivních sešitů.

optimalizováno pro zobrazení na interaktivní tabuli

pohodlné listování

jednoduchý ovládací panel

možnost zobrazovat řešení úkolu kliknutím

obsahují bonusový digitální materiál

 

V případě, že jste zakoupili vybrané 
pracovní sešity označené piktogramem  
v počtu 15 a více kusů, můžete si 
již dostupné interaktivní sešity 
ZDARMA stáhnout a používat. Seznam 
připravených interaktivních sešitů 
si můžete prohlédnout na našich 
webových stránkách www.etaktik.cz.

AKCE!

15+

15+



Generování testů 
převodů jednotek

Chemické pokusy 
formou videa

Grafické zobrazení správných 
řešení úkolů pro žáky

Interaktivní periodická 
tabulka chemických prvků

Tvorba testů 
a písemek, 
zkoušení u tabule

Životopisy 
slavných fyziků 
s českým dabingem

Interaktivní body
s fotogalerií
a zajímavosti

Vědomostní kvíz

Co můžete najít v interaktivních 
sešitech:

a mnoho dalšího...
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INTERAKTIVNÍ FYZIKA
• Životopisy slavných fyziků s českým dabingem
• Generátor testů k opakování učiva
• Množství interaktivních testů k opakování látky

INTERAKTIVITA PRO 2. STUPEŇ

INTERAKTIVNÍ DĚJEPIS
• Interaktivní úkoly v každé kapitole
• Testy pro opakování probírané látky
• Evropská nej

INTERAKTIVNÍ ČEŠTINA
• Interaktivní úkoly, testy a slohová cvičení

INTERAKTIVNÍ MATEMATIKA
• Interaktivní úkoly na procvičování a zafixování 

učiva
• Rozmanité úlohy, testy, opakování a řešení

INTERAKTIVNÍ CHEMIE
• Interaktivní periodická tabulka prvků
• Video: 12 chemických pokusů s ko-

mentářem
• Množství interaktivních testů k opa-

kování probrané látky

INTERAKTIVNÍ ZEMĚPIS
• Interaktivní úkoly v každé kapitole
• Přiřazování státních vlajek a evropská nej

INTERAKTIVNÍ PŘÍRODOPIS
• Interaktivní úkoly v každé kapitole
• Opakování probírané látky
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HRAVÝ

Učebnice pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP

ISBN  XXXXXXXX  

HRAVÝ ČESKÝ JAZYK 
Učebnice pro 2. ročník ZŠ

Další učebnice a pracovní sešity
z řady Hravý český jazyk pro 2. ročník:

• Sestavili ji odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na 1. stupni ZŠ.

• Celkem 120 stran je přehledně rozděleno do 11 hlavních témat. 

• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou; výklad a procvičování 
doplňují rébusy, křížovky a hry.

• Každý tematický celek je zakončen opakováním probrané látky.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Texty doprovázejí barevné ilustrace.

• Na konci učebnice najdete také souhrnné opakování a soubor diktátů.

Hravý český jazyk je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky lze objednat na:

www.etaktik.cz

Titulky 
PRACOVNÍ SEŠIT I. + PRACOVNÍ SEŠIT II. + PÍSANKA 1 + PÍSANKA 2 + ČÍTANKA

PÍSANKA
HRAVÁ

Pro 2. ročník ZŠ – 1. díl
V souladu s RVP 1

Hravá písanka 1 je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravá PÍSANKA
Pro 2. ročník ZŠ – 1. díl     
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Hravý český jazyk pro 2. ročník:

ISBN 978-80 -7563-326 -2
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Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky
lze objednat na: 
www.etaktik.cz

Další písanka z řady 
Hravý český jazyk pro 2. ročník:

ISBN 978-80 -7563-327-9

2. díl učebnice Hravá matematika 3

•  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje písemné sčítání a odčítání v oboru 
čísel do 1 000, dělení se zbytkem a násobení a dělení mimo obor násobilky.

•  Obsahuje práci s grafem, jednoduchými tabulkami, hodinami a jednotkami času.
Procvičuje převody jednotek délky, hmotnosti a objemu. 

•  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými 
didaktiky pedagogických fakult ČR.

•  Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s názornými 
schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové 
příklady.

•  Součástí 2. dílu je také elektronická příloha v podobě plánu deskové hry, která 
zpestřuje výuku.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699

3
Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
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1. díl učebnice Hravá matematika 3

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje násobení a dělení v  oboru 
násobilky, pamětné a  písemné sčítání a odčítání dvojmístných čísel a pamětné 
sčítání a odčítání v  oboru čísel do 1 000.

 •  Obsahuje práci s  grafem, hodinami a číselnou osou. 
 •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult ČR.
 •   Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely 

s  názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě 
podbarvené vzorové příklady.

 •  Součástí 1. dílu je také elektronická příloha v  podobě plánu deskové hry, která 
zpestřuje některé úlohy.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978–80–7563–045–2
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V souladu s RVP ZV
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2. díl učebnice Hravá matematika 3

•  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje písemné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000, dělení se zbytkem a násobení a dělení mimo obor násobilky.•  Obsahuje práci s grafem, jednoduchými tabulkami, hodinami a jednotkami času.Procvičuje převody jednotek délky, hmotnosti a objemu. •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR.•  Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady.•  Součástí 2. dílu je také elektronická příloha v podobě plánu deskové hry, která zpestřuje výuku.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699
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1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 11MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 8

44V souladu s RVP ZV1. díl

Hravá matematika 4 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 44MATEMATIKAMA

EAN

41. díl 4MATEMATIKAMA

EAN

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ
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Pracovní učebnicepro 2. ročník ZŠ
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55MATEMATIKAMATATA
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2. díl podle nového RVP ZV

2. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 111MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ
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2222222A2AA2AA2ATI2TITI2TITI2TITI2TIATIA2ATIAATIA2ATIAATIA2ATIA K2KK2KA2AA2A1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 MATEMATIKA
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1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 8
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Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3očník ZŠ33MATEMATIKA
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Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 4 – 2. díl obsahuje:

• Milion
• Římské číslice
• Práce s daty
• Znázorňování zlomků
• Převody jednotek 
• Vztahy mezi čísly

• Osově souměrné útvary
• Grafický součet a rozdíl úseček. Násobek úsečky 
• Konstrukce a obvody geometrických útvarů
• Obsah čtverce a obdélníku
• Převody jednotek obsahu – rozšiřující učivo
• Povrch krychle a kvádru – rozšiřující učivo
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Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL
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V souladu s RVP ZV

2. DÍL

HRAVÁHRAVÁ

učebniceučebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..
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Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání zlomků a seznamuje se zápornými čísly.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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učebniceučebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebniceučebnice učebniceučebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

ISBN: 978-80-7563-200-5
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 4 – 2. díl obsahuje:

• Milion
• Římské číslice
• Práce s daty
• Znázorňování zlomků
• Převody jednotek 
• Vztahy mezi čísly

• Osově souměrné útvary
• Grafický součet a rozdíl úseček. Násobek úsečky 
• Konstrukce a obvody geometrických útvarů
• Obsah čtverce a obdélníku
• Převody jednotek obsahu – rozšiřující učivo
• Povrch krychle a kvádru – rozšiřující učivo

učebnice

1. díl učebnice Hravá matematika 3

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje násobení a dělení v  oboru násobilky, pamětné a  písemné sčítání a odčítání dvojmístných čísel a pamětné sčítání a odčítání v  oboru čísel do 1 000. •  Obsahuje práci s  grafem, hodinami a číselnou osou.  •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR. •   Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s  názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady. •  Součástí 1. dílu je také elektronická příloha v  podobě plánu deskové hry, která zpestřuje některé úlohy.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem prozákladní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978–80–7563–045–2
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Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebnice
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222222222222222222222113333333 3 333333 55 55 3Učebnice pro 3. ročník ZŠV souladu s RVP ZV2. DÍLMATEMATIKAHRAVÁ

učebnice

3Učebnice pro 3. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍLMATEMATIKAHRAVÁ

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

MATE
MATIKA

HRAVÁ

učebnice

2. díl učebnice Hravá matematika 3

•  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje písemné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000, dělení se zbytkem a násobení a dělení mimo obor násobilky.•  Obsahuje práci s grafem, jednoduchými tabulkami, hodinami a jednotkami času.Procvičuje převody jednotek délky, hmotnosti a objemu. •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR.•  Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady.•  Součástí 2. dílu je také elektronická příloha v podobě plánu deskové hry, která zpestřuje výuku.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699

3
Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

MATE
MATIKA

HRAVÁ

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

pracovní sešity

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebniceučebnice učebniceučebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

5MATE
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HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 1. díl obsahuje kapitoly:

• Miliony – opakování
• Přirozená čísla
• Zlomky
• Práce s daty

• Konstrukce a obvody – opakování
• Vzájemná poloha geometrických útvarů
• Úhel
• Osa úhlu

9 788075 630537

ISBN: 978-80-7563-053-7

pracovní sešity

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebniceučebnice učebniceučebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

5MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 2. díl obsahuje kapitoly:

• Přirozená čísla
• Zlomky
• Desetinná čísla
• Procenta a aritmetický průměr

• Převody jednotek
• Rovinné obrazce
• Tělesa

ISBN: 978-80-7563-054-4

ISBN: 978-80-7563-334-7

Hravá matematika 4 – 1. díl obsahuje:
•  Opakování – čísla do 1 000

•  Čísla do 10 000

•  Čísla větší než 10 000

•  Opakování – geometrické pojmy

•  Vzájemná poloha přímek

•  Trojúhelníky

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 1. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 2. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV
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5. ročník

učebnice

2. dílMATEV souladu s RVP ZVUčebnice pro 5. ročník ZŠ
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3. ročník
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pracovní sešity

4. ročník

učebnice

33V souladu s RVP ZVUčebnice pro 3. ročník ZŠ2. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATEMATIKAMATE2. díl učebnice Hravá matematika 3

učebniceučebnice

1. díl učebnice Hravá matematika 3 33V souladu s RVP ZVUčebnice pro 3. ročník ZŠ1. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATEMATIKAMATE

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MATE

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MATE

učebnice

4MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL

učebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice

5MATE
MATIKA
Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

HRAVÁHRAVÁ

učebniceučebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

učebniceučebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání zlomků a seznamuje se zápornými čísly.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-188-6

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 1. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 2. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV
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5. ročník

učebnice
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1. díl učebnice Hravá matematika 3 33V souladu s RVP ZVUčebnice pro 3. ročník ZŠ1. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATEMATIKAMATE

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MATE

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MATE

učebnice

4MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL
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Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

pracovní sešitypracovní sešity

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice
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3. ročník

učebnice
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4. ročník

učebniceučebniceučebnice
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pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

ISBN: 978-80-7563-200-5
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 4 – 2. díl obsahuje:

• Milion
• Římské číslice
• Práce s daty
• Znázorňování zlomků
• Převody jednotek 
• Vztahy mezi čísly

• Osově souměrné útvary
• Grafický součet a rozdíl úseček. Násobek úsečky 
• Konstrukce a obvody geometrických útvarů
• Obsah čtverce a obdélníku
• Převody jednotek obsahu – rozšiřující učivo
• Povrch krychle a kvádru – rozšiřující učivo

4MATE
MATIKA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-333-0
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

učebnice

1. díl učebnice Hravá matematika 3

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje násobení a dělení v  oboru násobilky, pamětné a  písemné sčítání a odčítání dvojmístných čísel a pamětné sčítání a odčítání v  oboru čísel do 1 000. •  Obsahuje práci s  grafem, hodinami a číselnou osou.  •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR. •   Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s  názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady. •  Součástí 1. dílu je také elektronická příloha v  podobě plánu deskové hry, která zpestřuje některé úlohy.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem prozákladní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978–80–7563–045–2
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HRAVÁ

učebnice

2. díl učebnice Hravá matematika 3

•  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje písemné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000, dělení se zbytkem a násobení a dělení mimo obor násobilky.•  Obsahuje práci s grafem, jednoduchými tabulkami, hodinami a jednotkami času.Procvičuje převody jednotek délky, hmotnosti a objemu. •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR.•  Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady.•  Součástí 2. dílu je také elektronická příloha v podobě plánu deskové hry, která zpestřuje výuku.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699

3
Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL
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Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 1. díl obsahuje kapitoly:

• Miliony – opakování
• Přirozená čísla
• Zlomky
• Práce s daty

• Konstrukce a obvody – opakování
• Vzájemná poloha geometrických útvarů
• Úhel
• Osa úhlu

9 788075 630537

ISBN: 978-80-7563-053-7

pracovní sešity

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice
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Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 2. díl obsahuje kapitoly:

• Přirozená čísla
• Zlomky
• Desetinná čísla
• Procenta a aritmetický průměr

• Převody jednotek
• Rovinné obrazce
• Tělesa

ISBN: 978-80-7563-054-4

Hravá matematika 4 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti 
milionů. Postupně a názorně seznamuje se zlomky a zápornými čísly.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost 
rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, 
obsahů. Rozšiřuje učivo o výpočet povrchů krychle a kvádru.

• Obsahuje práci s tabulkami, diagramy, jízdními řády a teploměry.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely 

s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové 
úlohy.

• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

ISBN: 978-80-7563-212-8
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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pracovní učebnice pracovní učebnice
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Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, 
zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení 
pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru 
čísel do milionu.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech 
typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou 
představivost.

• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem 
a s číselnou osou.

• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 
didaktiky pedagogických fakult.

• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 
výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.

• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení 
klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
4MATE

MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice
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Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 2. díl obsahuje kapitoly:

• Přirozená čísla
• Zlomky
• Desetinná čísla
• Procenta a aritmetický průměr

• Převody jednotek
• Rovinné obrazce
• Tělesa

ISBN: 978-80-7563-054-4

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 1. díl obsahuje kapitoly:

• Miliony – opakování
• Přirozená čísla
• Zlomky
• Práce s daty

• Konstrukce a obvody – opakování
• Vzájemná poloha geometrických útvarů
• Úhel
• Osa úhlu

9 788075 630537

ISBN: 978-80-7563-053-7

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně 
dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na 
zlomky.

• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí 
dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu 
obvodů, obsahů. 

• Obsahuje řadu různorodých úloh.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 

výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.
• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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V souladu s RVP ZV
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ISBN:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
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Hravá matematika 5 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

2. díl

ISBN:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
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učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 1. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 2. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV
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33V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

2. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATE
MATIKA
MATE2. díl učebnice Hravá matematika 3

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje písemné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000, dělení se zbytkem a násobení a dělení mimo obor násobilky.•  Obsahuje práci s grafem, jednoduchými tabulkami, hodinami a jednotkami času.Procvičuje převody jednotek délky, hmotnosti a objemu. •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR.•  Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady.•  Součástí 2. dílu je také elektronická příloha v podobě plánu deskové hry, která zpestřuje výuku.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem prozákladní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. díl

Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. díl

Hravá matematika 3 - učebnice 1. dílHravá matematika 3 - učebnice 2. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 4 - učebnice 1. dílHravá matematika 4 - učebnice 2. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699
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učebniceučebnice

1. díl učebnice Hravá matematika 3

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje násobení a dělení v  oboru násobilky, pamětné a  písemné sčítání a odčítání dvojmístných čísel a pamětné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000. •  Obsahuje práci s  grafem, hodinami a číselnou osou.  •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR. •   Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s  názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady. •  Součástí 1. dílu je také elektronická příloha v  podobě plánu deskové hry, která zpestřuje některé úlohy.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem prozákladní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. díl

Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. díl

Hravá matematika 3 - učebnice 1. dílHravá matematika 3 - učebnice 2. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 4 - učebnice 1. dílHravá matematika 4 - učebnice 2. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl
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9 788087 881682
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Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

učebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice
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pracovní sešitypracovní sešity

učebnice

55MATE
MATIKA
Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

HRAVÁHRAVÁ
Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti 
milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání 
zlomků a seznamuje se zápornými čísly.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost 
rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, 
obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.

• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 

výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.
• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-188-6

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

1. díl

ISBN:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

MATE
MATIKA

V souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

2. díl

ISBN:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

MATE
MATIKA

V souladu s RVP ZV

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1
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Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 1. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 2. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV
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33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN
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33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MATE

učebnice

4MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL

učebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice

5MATE
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Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL
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učebnice

pracovní sešity

3. ročník
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33V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

2. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATE
MATIKA
MATE2. díl učebnice Hravá matematika 3

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje písemné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000, dělení se zbytkem a násobení a dělení mimo obor násobilky.•  Obsahuje práci s grafem, jednoduchými tabulkami, hodinami a jednotkami času.Procvičuje převody jednotek délky, hmotnosti a objemu. •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR.•  Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady.•  Součástí 2. dílu je také elektronická příloha v podobě plánu deskové hry, která zpestřuje výuku.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem prozákladní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. díl

Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. díl

Hravá matematika 3 - učebnice 1. dílHravá matematika 3 - učebnice 2. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 4 - učebnice 1. dílHravá matematika 4 - učebnice 2. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9
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učebniceučebnice

1. díl učebnice Hravá matematika 3

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje násobení a dělení v  oboru násobilky, pamětné a  písemné sčítání a odčítání dvojmístných čísel a pamětné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000. •  Obsahuje práci s  grafem, hodinami a číselnou osou.  •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR. •   Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s  názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady. •  Součástí 1. dílu je také elektronická příloha v  podobě plánu deskové hry, která zpestřuje některé úlohy.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem prozákladní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. díl

Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. díl

Hravá matematika 3 - učebnice 1. dílHravá matematika 3 - učebnice 2. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 4 - učebnice 1. dílHravá matematika 4 - učebnice 2. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-68-2

9 788087 881682
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Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ
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Hravá matematika 3 obsahuje:
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učebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání zlomků a seznamuje se zápornými čísly.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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55MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

Učebnice je připravena 
v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem 
základního vzdělávání.

Další učebnice a pracovní sešity 
z řady Hravá prvouka pro 2. a 3. ročník:

1PRVOUKA
HRAVÁ

Pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

ISBN 978-80-87881-30-9  

9 788087 881309

Pracovní učebnice Hravá prvouka 1:

•  Sestavili ji odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na 1. stupni ZŠ.

• Celkem 84 stran je přehledně rozděleno do 9 hlavních témat.
• Každý tematický celek je zakončen opakovacím testem.
•  Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Texty doprovázejí barevné kresby a fotografie.
• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.
• Obsahuje další náměty a úlohy i v rámci mezipředmětových vztahů.
•  Součástí učebnice jsou také hry (otázky a odpovědi, pexeso, domino) 

a příloha – kartonové hodiny.

Metodická příručka Hravá hudební výchova 2
• skládá se z úvodní části, ve které je podrobně vysvětleno, jak používat metodickou příručku 

a pracovní učebnici, dále z 14 kapitol obsahujících pokyny k práci s jednotlivými tématy 
v pracovní učebnici, návodu na různé didaktické hry a seznamu nahrávek

• obsahuje náhledy stran z pracovní učebnice, v nichž je zaneseno řešení jednotlivých úloh

• pokyny v metodické příručce jsou doprovázeny odkazy na příslušné úlohy v pracovní 
učebnici

• zahrnuje jasně stanovenou strukturu hodiny, což může pomoci i  méně zkušeným 
vyučujícím; zároveň ovšem obsahuje mnoho námětů k činnostem, ze kterých může 
učitel/ka vybírat, a je tedy možné s oběma publikacemi kreativně pracovat; zajišťuje 
mezipředmětové vztahy, na které je upozorněno formou piktogramů

• k  metodické příručce a  pracovní učebnici je dostupné CD s  nahrávkami zvuků, 
poslechových skladeb, rozezpívání i písní, které jsou k dispozici se zpěvem i bez zpěvu

• součástí jsou QR kódy, díky kterým si vyučující může snadno pustit nahrávku z internetu

• vyučující může při přípravě hodin využívat strany na poznámky
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 2Pracovní učebnice Hravá hudební výchova 2
•  skládá se z 14 tematicky zaměřených kapitol, které jsou provázány s tématy probíranými v prvouce

•  je úzce spjata s metodickou příručkou, která zahrnuje jasně stanovenou strukturu hodiny, a může 
tak pomoci i méně zkušeným vyučujícím; zároveň ovšem obsahuje mnoho námětů k činnostem, 
z nichž může učitel/ka vybírat, a je tedy možno s publikacemi kreativně pracovat; metodická 
příručka zajišťuje mezipředmětové vztahy

•  má moderní a atraktivní grafi cké zpracování vyznačující se kombinací kvalitních ilustrací a fotografi í

•  kapitoly jsou sestaveny tak, aby žáky motivovaly k učení, ať už formou úvodních motivačních úloh 
a obrázků či dalších hravých cvičení, pomocí kterých dochází k postupnému osvojování různých 
hudebních dovedností a vědomostí

• zahrnuje přílohu s kartičkami, na kterých jsou vyobrazeny vybrané hudební značky, rytmické slabiky, 
hudební nástroje a jejich názvy, kartičky lze využít k práci (např. k „rytmickým diktátům“, sluchovým 
a poslechovým aktivitám) či k různým didaktickým hrám (např. pexeso, bingo, Kimova hra)

•  publikaci uzavírá strana s prázdnými notovými osnovami s dostatečně velkou roztečí k praktickému 
procvičování hudebně naukových jevů

•  k pracovní učebnici je dostupné CD s nahrávkami zvuků, poslechových skladeb, rozezpívání 
i písní; písně jsou k dispozici se zpěvem i bez zpěvu
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Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky lze objednat na:

www.etaktik.cz

ISBN 978 -80 -7563-324 -8

HRAVÝ ČESKÝ JAZYK 
Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ – 1. díl

Další učebnice a pracovní sešity 
z řady Hravý český jazyk pro 2. ročník:

• Je určen k procvičování probrané látky v prvním pololetí školního roku.

• Sestavili ho odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na 1. stupni ZŠ.

• Celkem 48 stran je přehledně rozděleno do 7 hlavních témat. 

• Učivo je procvičováno hravou a zábavnou formou.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Cvičení doplňují barevné ilustrace.

• Pracovní sešit je zakončen opakovacími testy.

Pracovní sešit Hravý český jazyk je připraven 
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.
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Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ – 1. díl
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Titulky: UČEBNICE + PRACOVNÍ SEŠIT II. + PÍSANKA 1 + PÍSANKA 2 
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Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ – 2. díl
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Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

I. DÍL

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 5. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia — 1. díl

• V tomto sešitě si žáci hravou formou procvičí základní gramatické jevy 
a slovní zásobu prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií.

• V úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vy-
světlen pomocí příkladů.

• Ve cvičeních je kladen důraz na zasazení příkladů do příslušného kon-
textu v rámci zajímavých textů; žáci jsou přitom vedeni k přemýšlení, 
porozumění a aktivnímu procvičování anglické gramatiky. 

• Sešit nabízí atraktivní grafi cké zpracování, které upoutá pozornost 
žáků a utkví jim v paměti. 

• Na konci sešitu žáci najdou opakovací test, ve kterém si procvičí shr-
nující znalosti z tohoto sešitu. 

• Součástí publikace je také klíč k řešení úloh, tabulka nepravidelných 
sloves a volné místo, kam si žáci mohou zapisovat nová slovíčka.

ISBN: 978-80-7563-336-1

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

5Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 5. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5
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8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 5. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ
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PŘEHLED NABÍDKY UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ PRO 1. STUPEŇ ZŠ
Český jazyk
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HRAVÝ

Učebnice pro 2. ročník ZŠ
V souladu s RVP

ISBN  XXXXXXXX  

HRAVÝ ČESKÝ JAZYK 
Učebnice pro 2. ročník ZŠ

Další učebnice a pracovní sešity
z řady Hravý český jazyk pro 2. ročník:

• Sestavili ji odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na 1. stupni ZŠ.

• Celkem 120 stran je přehledně rozděleno do 11 hlavních témat. 

• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou; výklad a procvičování 
doplňují rébusy, křížovky a hry.

• Každý tematický celek je zakončen opakováním probrané látky.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Texty doprovázejí barevné ilustrace.

• Na konci učebnice najdete také souhrnné opakování a soubor diktátů.

Hravý český jazyk je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky lze objednat na:

www.etaktik.cz

Titulky 
PRACOVNÍ SEŠIT I. + PRACOVNÍ SEŠIT II. + PÍSANKA 1 + PÍSANKA 2 + ČÍTANKA

PÍSANKA
HRAVÁ

Pro 2. ročník ZŠ – 1. díl
V souladu s RVP 1

Hravá písanka 1 je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravá PÍSANKA
Pro 2. ročník ZŠ – 1. díl     

Autorka: Mgr. Marcela Puldová    
	 Odborná spolupráce:	 Mgr. Blanka Kučerová			

Mgr. Nataša Heráková
Mgr. Monika Sedláková    

	 Odpovědní redaktoři:	 Adriena Binková
Ing. Jaroslav Brdjar

Jazyková korektorka: PhDr. Zuzana Kurková    
	Grafická úprava a sazba:	 Helena Růžičková
	 Návrh obálky:	 Pavlína Němčeková, Helena Růžičková

Ilustrace:	 Pavlína Němčeková    
ISBN: 978-80-7563-326-2

	 1. vydání, 2021
Copyright:	 © Vydavatelství Taktik International, s.r.o.,

Praha 2021
	 Vyrobil a vydal:	 Taktik International, s.r.o.,

	 Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz    

Všechna práva vyhrazena. Šíření či reprodukce obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv
způsobem jsou bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázány.

Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky
lze objednat na: 
www.etaktik.cz

Další písanka z řady 
Hravý český jazyk pro 2. ročník:

ISBN 978-80 -7563-326 -2

PÍSANKA
HRAVÁ

Pro 2. ročník ZŠ – 2. díl
V souladu s RVP 2

Hravá písanka 2 je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravá PÍSANKA
Pro 2. ročník ZŠ – 2. díl    

Autorka: Mgr. Marcela Puldová    
	 Odborná spolupráce:	 Mgr. Blanka Kučerová			

Mgr. Nataša Heráková
Mgr. Monika Sedláková    

	 Odpovědní redaktoři:	 Adriena Binková
Ing. Jaroslav Brdjar

Jazyková korektorka: PhDr. Zuzana Kurková    
	Grafická úprava a sazba:	 Helena Růžičková
	 Návrh obálky:	 Pavlína Němčeková, Helena Růžičková

Ilustrace:	 Pavlína Němčeková    
ISBN: 978-80-7563-327-9

	 1. vydání, 2021
Copyright:	 © Vydavatelství Taktik International, s.r.o.,

Praha 2021
	 Vyrobil a vydal:	 Taktik International, s.r.o.,

	 Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz    

Všechna práva vyhrazena. Šíření či reprodukce obsahu nebo jeho částí jakýmkoliv
způsobem jsou bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázány.

Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky
lze objednat na: 
www.etaktik.cz

Další písanka z řady 
Hravý český jazyk pro 2. ročník:

ISBN 978-80 -7563-327-9

2. díl učebnice Hravá matematika 3

•  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje písemné sčítání a odčítání v oboru 
čísel do 1 000, dělení se zbytkem a násobení a dělení mimo obor násobilky.

•  Obsahuje práci s grafem, jednoduchými tabulkami, hodinami a jednotkami času.
Procvičuje převody jednotek délky, hmotnosti a objemu. 

•  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými 
didaktiky pedagogických fakult ČR.

•  Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s názornými 
schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové 
příklady.

•  Součástí 2. dílu je také elektronická příloha v podobě plánu deskové hry, která 
zpestřuje výuku.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699

3
Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
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učebnice
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5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

1. díl učebnice Hravá matematika 3

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje násobení a dělení v  oboru 
násobilky, pamětné a  písemné sčítání a odčítání dvojmístných čísel a pamětné 
sčítání a odčítání v  oboru čísel do 1 000.

 •  Obsahuje práci s  grafem, hodinami a číselnou osou. 
 •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult ČR.
 •   Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely 

s  názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě 
podbarvené vzorové příklady.

 •  Součástí 1. dílu je také elektronická příloha v  podobě plánu deskové hry, která 
zpestřuje některé úlohy.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978–80–7563–045–2

33
Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebnice

2. díl učebnice Hravá matematika 3

•  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje písemné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000, dělení se zbytkem a násobení a dělení mimo obor násobilky.•  Obsahuje práci s grafem, jednoduchými tabulkami, hodinami a jednotkami času.Procvičuje převody jednotek délky, hmotnosti a objemu. •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR.•  Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady.•  Součástí 2. dílu je také elektronická příloha v podobě plánu deskové hry, která zpestřuje výuku.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699

1. ročník

pracovní učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešity

pracovní sešity pracovní sešity

pracovní učebnice

2. ročník

3. ročník

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 11MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 8

44V souladu s RVP ZV1. díl

Hravá matematika 4 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 44MATEMATIKAMA

EAN

41. díl 4MATEMATIKAMA

EAN

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 8HRAVÁMATEMATIKA1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 100

Pracovní učebnicepro 2. ročník ZŠ

2222222A2AA2AA2ATI2TITI2TITI2TITI2TIATIA2ATIAATIA2ATIAATIA2ATIA K2KK2KA2AA2A1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 8

55MATEMATIKAMATATA

1. díl podle nového RVP ZV 55MATEMATIKAMATATA

2. díl podle nového RVP ZV

2. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 111MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

2. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 20 bez přechodu přes základ 10

4Hravá matematika 4 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 44MATEMATIKAMA

EAN

2. díl4444MATEMATIKAMA

EAN

2. díl

1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 8HRAVÁMATEMATIKA2. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 100

Pracovní učebnicepro 2. ročník ZŠ

2222222A2AA2AA2ATI2TITI2TITI2TITI2TIATIA2ATIAATIA2ATIAATIA2ATIA K2KK2KA2AA2A1. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. ročník ZŠ

1. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 8

3. díl pracovní učebnice Hravá matematika 1 11MATEMATIKA

Pracovní učebnicepro 1. nebo 2. ročník ZŠ

3. dílSčítání a odčítání v oboru čísel do 20s přechodem přes základ 10

33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3očník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MA

31. dílMATEMATIKA 32. dílMATEMATIKA 33V souladu s RVP ZVPracovní sešit pro 3. ročník ZŠ2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3očník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MA

učebnice
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Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
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Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
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Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 4 – 2. díl obsahuje:

• Milion
• Římské číslice
• Práce s daty
• Znázorňování zlomků
• Převody jednotek 
• Vztahy mezi čísly

• Osově souměrné útvary
• Grafický součet a rozdíl úseček. Násobek úsečky 
• Konstrukce a obvody geometrických útvarů
• Obsah čtverce a obdélníku
• Převody jednotek obsahu – rozšiřující učivo
• Povrch krychle a kvádru – rozšiřující učivo

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 1. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 2. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice
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Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL
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Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL
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Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání zlomků a seznamuje se zápornými čísly.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-188-6
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Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 1. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV
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Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL
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Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

ISBN: 978-80-7563-200-5
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 4 – 2. díl obsahuje:

• Milion
• Římské číslice
• Práce s daty
• Znázorňování zlomků
• Převody jednotek 
• Vztahy mezi čísly

• Osově souměrné útvary
• Grafický součet a rozdíl úseček. Násobek úsečky 
• Konstrukce a obvody geometrických útvarů
• Obsah čtverce a obdélníku
• Převody jednotek obsahu – rozšiřující učivo
• Povrch krychle a kvádru – rozšiřující učivo

učebnice

1. díl učebnice Hravá matematika 3

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje násobení a dělení v  oboru násobilky, pamětné a  písemné sčítání a odčítání dvojmístných čísel a pamětné sčítání a odčítání v  oboru čísel do 1 000. •  Obsahuje práci s  grafem, hodinami a číselnou osou.  •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR. •   Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s  názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady. •  Součástí 1. dílu je také elektronická příloha v  podobě plánu deskové hry, která zpestřuje některé úlohy.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem prozákladní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978–80–7563–045–2
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HRAVÁ

učebnice

2. díl učebnice Hravá matematika 3

•  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje písemné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000, dělení se zbytkem a násobení a dělení mimo obor násobilky.•  Obsahuje práci s grafem, jednoduchými tabulkami, hodinami a jednotkami času.Procvičuje převody jednotek délky, hmotnosti a objemu. •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR.•  Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady.•  Součástí 2. dílu je také elektronická příloha v podobě plánu deskové hry, která zpestřuje výuku.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699
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Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 1. díl obsahuje kapitoly:

• Miliony – opakování
• Přirozená čísla
• Zlomky
• Práce s daty

• Konstrukce a obvody – opakování
• Vzájemná poloha geometrických útvarů
• Úhel
• Osa úhlu

9 788075 630537

ISBN: 978-80-7563-053-7

pracovní sešity

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 2. díl obsahuje kapitoly:

• Přirozená čísla
• Zlomky
• Desetinná čísla
• Procenta a aritmetický průměr

• Převody jednotek
• Rovinné obrazce
• Tělesa

ISBN: 978-80-7563-054-4

ISBN: 978-80-7563-334-7

Hravá matematika 4 – 1. díl obsahuje:
•  Opakování – čísla do 1 000

•  Čísla do 10 000

•  Čísla větší než 10 000

•  Opakování – geometrické pojmy

•  Vzájemná poloha přímek

•  Trojúhelníky

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL
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2. DÍL
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Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
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Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání zlomků a seznamuje se zápornými čísly.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-188-6

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 1. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 2. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV
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5. ročník

učebnice
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Hravá matematika 3 obsahuje:I.V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATEMATIKA

EAN

MATE

učebnice

4MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍL

učebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice

5MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

pracovní sešitypracovní sešity

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebniceučebnice učebniceučebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

ISBN: 978-80-7563-200-5
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 4 – 2. díl obsahuje:

• Milion
• Římské číslice
• Práce s daty
• Znázorňování zlomků
• Převody jednotek 
• Vztahy mezi čísly

• Osově souměrné útvary
• Grafický součet a rozdíl úseček. Násobek úsečky 
• Konstrukce a obvody geometrických útvarů
• Obsah čtverce a obdélníku
• Převody jednotek obsahu – rozšiřující učivo
• Povrch krychle a kvádru – rozšiřující učivo

4MATE
MATIKA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-333-0
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

učebnice

1. díl učebnice Hravá matematika 3

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje násobení a dělení v  oboru násobilky, pamětné a  písemné sčítání a odčítání dvojmístných čísel a pamětné sčítání a odčítání v  oboru čísel do 1 000. •  Obsahuje práci s  grafem, hodinami a číselnou osou.  •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR. •   Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s  názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady. •  Součástí 1. dílu je také elektronická příloha v  podobě plánu deskové hry, která zpestřuje některé úlohy.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem prozákladní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978–80–7563–045–2
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Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebnice

11

444444

222222222222222222222

55 55

111

4444444

222222222222222222222113333333 3 333333 55 55 3Učebnice pro 3. ročník ZŠV souladu s RVP ZV2. DÍLMATEMATIKAHRAVÁ
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3Učebnice pro 3. ročník ZŠV souladu s RVP ZV1. DÍLMATEMATIKAHRAVÁ

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

MATE
MATIKA

HRAVÁ

učebnice

2. díl učebnice Hravá matematika 3

•  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje písemné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000, dělení se zbytkem a násobení a dělení mimo obor násobilky.•  Obsahuje práci s grafem, jednoduchými tabulkami, hodinami a jednotkami času.Procvičuje převody jednotek délky, hmotnosti a objemu. •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR.•  Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady.•  Součástí 2. dílu je také elektronická příloha v podobě plánu deskové hry, která zpestřuje výuku.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-69-9

9 788087 881699

3
Učebnice pro 3. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

MATE
MATIKA

HRAVÁ

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

pracovní sešity

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebniceučebnice učebniceučebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity
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Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 1. díl obsahuje kapitoly:

• Miliony – opakování
• Přirozená čísla
• Zlomky
• Práce s daty

• Konstrukce a obvody – opakování
• Vzájemná poloha geometrických útvarů
• Úhel
• Osa úhlu

9 788075 630537

ISBN: 978-80-7563-053-7

pracovní sešity

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník
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Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 2. díl obsahuje kapitoly:

• Přirozená čísla
• Zlomky
• Desetinná čísla
• Procenta a aritmetický průměr

• Převody jednotek
• Rovinné obrazce
• Tělesa

ISBN: 978-80-7563-054-4

Hravá matematika 4 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti 
milionů. Postupně a názorně seznamuje se zlomky a zápornými čísly.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost 
rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, 
obsahů. Rozšiřuje učivo o výpočet povrchů krychle a kvádru.

• Obsahuje práci s tabulkami, diagramy, jízdními řády a teploměry.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely 

s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové 
úlohy.

• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

ISBN: 978-80-7563-212-8
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

učebnice

pracovní sešity

5. ročník

učebnice

pracovní sešity

3. ročník

učebnice

pracovní sešity

4. ročník

učebniceučebnice

pracovní sešitypracovní sešity

učebnice učebniceučebnice učebnice

pracovní sešity pracovní sešitypracovní sešity pracovní sešity

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, 
zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení 
pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru 
čísel do milionu.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech 
typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou 
představivost.

• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem 
a s číselnou osou.

• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 
didaktiky pedagogických fakult.

• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 
výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.

• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení 
klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
4MATE

MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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4. ročník
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učebnice učebniceučebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 2. díl obsahuje kapitoly:

• Přirozená čísla
• Zlomky
• Desetinná čísla
• Procenta a aritmetický průměr

• Převody jednotek
• Rovinné obrazce
• Tělesa

ISBN: 978-80-7563-054-4

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:
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pracovní učebnice pracovní učebnice
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Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 5 – 1. díl obsahuje kapitoly:

• Miliony – opakování
• Přirozená čísla
• Zlomky
• Práce s daty

• Konstrukce a obvody – opakování
• Vzájemná poloha geometrických útvarů
• Úhel
• Osa úhlu

9 788075 630537

ISBN: 978-80-7563-053-7

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně 
dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na 
zlomky.

• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí 
dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu 
obvodů, obsahů. 

• Obsahuje řadu různorodých úloh.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 

výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.
• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-154-1

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:

I. 
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Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ
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pracovní sešity

5. ročník

učebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Hravá matematika 5 obsahuje:I. V souladu s RVP ZV 1. dílPracovní sešit pro 5. ročník ZŠMATEMATIKAV souladu s RVP ZV
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33V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

2. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATE
MATIKA
MATE2. díl učebnice Hravá matematika 3

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje písemné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000, dělení se zbytkem a násobení a dělení mimo obor násobilky.•  Obsahuje práci s grafem, jednoduchými tabulkami, hodinami a jednotkami času.Procvičuje převody jednotek délky, hmotnosti a objemu. •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR.•  Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady.•  Součástí 2. dílu je také elektronická příloha v podobě plánu deskové hry, která zpestřuje výuku.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem prozákladní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. díl

Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. díl

Hravá matematika 3 - učebnice 1. dílHravá matematika 3 - učebnice 2. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 4 - učebnice 1. dílHravá matematika 4 - učebnice 2. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl
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učebniceučebnice

1. díl učebnice Hravá matematika 3

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje násobení a dělení v  oboru násobilky, pamětné a  písemné sčítání a odčítání dvojmístných čísel a pamětné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000. •  Obsahuje práci s  grafem, hodinami a číselnou osou.  •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR. •   Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s  názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady. •  Součástí 1. dílu je také elektronická příloha v  podobě plánu deskové hry, která zpestřuje některé úlohy.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem prozákladní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. díl

Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. díl

Hravá matematika 3 - učebnice 1. dílHravá matematika 3 - učebnice 2. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 4 - učebnice 1. dílHravá matematika 4 - učebnice 2. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl
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Hravá matematika 3 obsahuje:
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Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ
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Hravá matematika 3 obsahuje:

I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

učebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
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Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
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ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Učebnice pro 5. ročník ZŠ
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2. DÍL

HRAVÁHRAVÁ
Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti 
milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání 
zlomků a seznamuje se zápornými čísly.

• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost 
rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, 
obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.

• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.
• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými 

didaktiky pedagogických fakult.
• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným 

výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.
• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-188-6

1. ročník

pracovní učebnice pracovní učebnice

2. ročník

Hravá matematika 5 obsahuje:

I. 

V souladu s RVP ZV

1. díl

ISBN:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

MATE
MATIKA

V souladu s RVP ZV

Hravá matematika 5 obsahuje:
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učebnice

Hravá matematika 5 učebnice – 2. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s velkými přirozenými čísly včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje desetinná čísla v návaznosti na zlomky.• Přehledně zachycuje základní a pokročilejší geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. • Obsahuje řadu různorodých úloh.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Učebnice pro 3. ročník ZŠ

2. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATE
MATIKA
MATE2. díl učebnice Hravá matematika 3

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje písemné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000, dělení se zbytkem a násobení a dělení mimo obor násobilky.•  Obsahuje práci s grafem, jednoduchými tabulkami, hodinami a jednotkami času.Procvičuje převody jednotek délky, hmotnosti a objemu. •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR.•  Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady.•  Součástí 2. dílu je také elektronická příloha v podobě plánu deskové hry, která zpestřuje výuku.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem prozákladní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. díl

Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. díl

Hravá matematika 3 - učebnice 1. dílHravá matematika 3 - učebnice 2. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 4 - učebnice 1. dílHravá matematika 4 - učebnice 2. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl
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1. díl učebnice Hravá matematika 3

 •  Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje násobení a dělení v  oboru násobilky, pamětné a  písemné sčítání a odčítání dvojmístných čísel a pamětné sčítání a odčítání v oboru čísel do 1 000. •  Obsahuje práci s  grafem, hodinami a číselnou osou.  •  Byl sestaven odbornými pedagogy a garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult ČR. •   Je přehledně a moderně zpracován. Obsahuje zelené teoretické panely s  názornými schématy, modré panely „Připomeň si“ a „Pamatuj“ a žlutě podbarvené vzorové příklady. •  Součástí 1. dílu je také elektronická příloha v  podobě plánu deskové hry, která zpestřuje některé úlohy.

Učebnice je vytvořena v  souladu s  Rámcovým vzdělávacím programem prozákladní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 

Hravá matematika 1 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 2. dílHravá matematika 1 - pracovní učebnice 3. díl

Hravá matematika 2 - pracovní učebnice 1. dílHravá matematika 2 - pracovní učebnice 2. díl

Hravá matematika 3 - učebnice 1. dílHravá matematika 3 - učebnice 2. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 3 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 4 - učebnice 1. dílHravá matematika 4 - učebnice 2. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 4 - pracovní sešit 2. díl

Hravá matematika 5 - pracovní sešit 1. dílHravá matematika 5 - pracovní sešit 2. díl

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-87881-68-2

9 788087 881682

33V souladu s RVP ZV

Učebnice pro 3. ročník ZŠ

1. díl 3Učebnice pro 3. ročník ZŠ 3MATE
MATIKA
MATE

HrMat_03_01_obalka_08.indd   8-9 26.01.16   23:38

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

1. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

pracovní sešity

33V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

2. díl

Hravá matematika 3 obsahuje:

I.

V souladu s RVP ZV 3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ3Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ33MATE
MATIKA

EAN

MATE

učebnice

Hravá matematika 4 učebnice – 1. díl

• Hravou a zábavnou formou vysvětluje a procvičuje znázorňování, porovnávání, zaokrouhlování, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení pomocí rozkladu a písemné násobení a dělení jednomístným číslem v oboru čísel do milionu.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky a umožňuje na příkladech typických i netradičních rozvíjet dovednost rýsování a elementární prostorovou představivost.• Obsahuje práci s různými typy diagramů, tabulek, s hodinami, teploměrem a s číselnou osou.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Zahrnuje úlohy usnadňující výuku průřezových témat a rozvíjení klíčových kompetencí..

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ: 4MATE
MATIKA
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Učebnice pro 4. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. DÍL

ISBN: 978-80-7563-221-0 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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Hravá matematika 5 učebnice – 1. díl

• Hravou formou vysvětluje a procvičuje práci s přirozenými čísly do deseti milionů včetně dělení dvojmístným dělitelem. Představuje sčítání a odčítání zlomků a seznamuje se zápornými čísly.• Přehledně zachycuje základní geometrické poznatky. Rozvíjí dovednost rýsování, elementární prostorovou představivost a znalost výpočtu obvodů, obsahů. Předkládá učivo o úhlu a vzájemné vzdálenosti útvarů.• Obsahuje práci s tabulkami, kruhovými i sloupkovými diagramy.• Byl sestaven odbornými pedagogy, garantován a lektorován předními českými didaktiky pedagogických fakult.• Je přehledně a moderně zpracován. Naleznete v něm zelené panely s názorným výkladem, modré panely „Připomeň si“ a žlutě podbarvené vzorové úlohy.• Usnadňuje zařazení průřezových témat a trénink klíčových kompetencí.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá matematika pro 1. stupeň ZŠ:

www.etaktik.cz
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Učebnice pro 5. ročník ZŠ
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1. DÍL

Učebnice je připravena 
v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem 
základního vzdělávání.

Další učebnice a pracovní sešity 
z řady Hravá prvouka pro 2. a 3. ročník:

1PRVOUKA
HRAVÁ

Pracovní učebnice pro 1. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

ISBN 978-80-87881-30-9  

9 788087 881309

Pracovní učebnice Hravá prvouka 1:

•  Sestavili ji odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na 1. stupni ZŠ.

• Celkem 84 stran je přehledně rozděleno do 9 hlavních témat.
• Každý tematický celek je zakončen opakovacím testem.
•  Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.
• Texty doprovázejí barevné kresby a fotografie.
• Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou.
• Obsahuje další náměty a úlohy i v rámci mezipředmětových vztahů.
•  Součástí učebnice jsou také hry (otázky a odpovědi, pexeso, domino) 

a příloha – kartonové hodiny.

Metodická příručka Hravá hudební výchova 2
• skládá se z úvodní části, ve které je podrobně vysvětleno, jak používat metodickou příručku 

a pracovní učebnici, dále z 14 kapitol obsahujících pokyny k práci s jednotlivými tématy 
v pracovní učebnici, návodu na různé didaktické hry a seznamu nahrávek

• obsahuje náhledy stran z pracovní učebnice, v nichž je zaneseno řešení jednotlivých úloh

• pokyny v metodické příručce jsou doprovázeny odkazy na příslušné úlohy v pracovní 
učebnici

• zahrnuje jasně stanovenou strukturu hodiny, což může pomoci i  méně zkušeným 
vyučujícím; zároveň ovšem obsahuje mnoho námětů k činnostem, ze kterých může 
učitel/ka vybírat, a je tedy možné s oběma publikacemi kreativně pracovat; zajišťuje 
mezipředmětové vztahy, na které je upozorněno formou piktogramů

• k  metodické příručce a  pracovní učebnici je dostupné CD s  nahrávkami zvuků, 
poslechových skladeb, rozezpívání i písní, které jsou k dispozici se zpěvem i bez zpěvu

• součástí jsou QR kódy, díky kterým si vyučující může snadno pustit nahrávku z internetu

• vyučující může při přípravě hodin využívat strany na poznámky
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 2Pracovní učebnice Hravá hudební výchova 2
•  skládá se z 14 tematicky zaměřených kapitol, které jsou provázány s tématy probíranými v prvouce

•  je úzce spjata s metodickou příručkou, která zahrnuje jasně stanovenou strukturu hodiny, a může 
tak pomoci i méně zkušeným vyučujícím; zároveň ovšem obsahuje mnoho námětů k činnostem, 
z nichž může učitel/ka vybírat, a je tedy možno s publikacemi kreativně pracovat; metodická 
příručka zajišťuje mezipředmětové vztahy

•  má moderní a atraktivní grafi cké zpracování vyznačující se kombinací kvalitních ilustrací a fotografi í

•  kapitoly jsou sestaveny tak, aby žáky motivovaly k učení, ať už formou úvodních motivačních úloh 
a obrázků či dalších hravých cvičení, pomocí kterých dochází k postupnému osvojování různých 
hudebních dovedností a vědomostí

• zahrnuje přílohu s kartičkami, na kterých jsou vyobrazeny vybrané hudební značky, rytmické slabiky, 
hudební nástroje a jejich názvy, kartičky lze využít k práci (např. k „rytmickým diktátům“, sluchovým 
a poslechovým aktivitám) či k různým didaktickým hrám (např. pexeso, bingo, Kimova hra)

•  publikaci uzavírá strana s prázdnými notovými osnovami s dostatečně velkou roztečí k praktickému 
procvičování hudebně naukových jevů

•  k pracovní učebnici je dostupné CD s nahrávkami zvuků, poslechových skladeb, rozezpívání 
i písní; písně jsou k dispozici se zpěvem i bez zpěvu
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Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky lze objednat na:

www.etaktik.cz

ISBN 978 -80 -7563-324 -8

HRAVÝ ČESKÝ JAZYK 
Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ – 1. díl

Další učebnice a pracovní sešity 
z řady Hravý český jazyk pro 2. ročník:

• Je určen k procvičování probrané látky v prvním pololetí školního roku.

• Sestavili ho odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na 1. stupni ZŠ.

• Celkem 48 stran je přehledně rozděleno do 7 hlavních témat. 

• Učivo je procvičováno hravou a zábavnou formou.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Cvičení doplňují barevné ilustrace.

• Pracovní sešit je zakončen opakovacími testy.

Pracovní sešit Hravý český jazyk je připraven 
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

22ČESKÝ JAZYK  
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ – 1. díl
V souladu s RVP

Titulky: UČEBNICE + PRACOVNÍ SEŠIT II. + PÍSANKA 1 + PÍSANKA 2 

2 2ČESKÝ JAZYK  
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ – 2. díl
V souladu s RVP
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Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

I. DÍL

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 5. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia — 1. díl

• V tomto sešitě si žáci hravou formou procvičí základní gramatické jevy 
a slovní zásobu prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií.

• V úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vy-
světlen pomocí příkladů.

• Ve cvičeních je kladen důraz na zasazení příkladů do příslušného kon-
textu v rámci zajímavých textů; žáci jsou přitom vedeni k přemýšlení, 
porozumění a aktivnímu procvičování anglické gramatiky. 

• Sešit nabízí atraktivní grafi cké zpracování, které upoutá pozornost 
žáků a utkví jim v paměti. 

• Na konci sešitu žáci najdou opakovací test, ve kterém si procvičí shr-
nující znalosti z tohoto sešitu. 

• Součástí publikace je také klíč k řešení úloh, tabulka nepravidelných 
sloves a volné místo, kam si žáci mohou zapisovat nová slovíčka.

ISBN: 978-80-7563-336-1

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

5Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 5. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKAPracovní sešitpro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV
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I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKAPracovní sešitpro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKAPracovní sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7GRAMATIKAPracovní sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKAPracovní sešitpro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKAPracovní sešitpro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKAPracovní sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKAPracovní sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKAPracovní sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKAPracovní sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 5. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií
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PŘEHLED NABÍDKY UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ PRO 2. STUPEŇ ZŠ
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V publikaci Hravý zeměpis 6 najdete:
– 56 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 6 kapitol
– každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
    poznámky
– moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
    a kreativitu žáků
– souhrnný test na konci každé kapitoly
– přehledně zpracovanou přílohu vesmír a Země

Učebnice a pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

ISBN: 978-80-7563-073-5

9 788075 630735

6ZEMĚPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

PLANETA ZEMĚ

ISBN:  978-80-7563-346-0

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravý zeměpis 6Hravý zeměpis 6
Planeta ZeměPlaneta Země

V úvodu se učebnice zabývá vesmírem a detailněji charakterizujeV úvodu se učebnice zabývá vesmírem a detailněji charakterizuje sluneční soustavu sluneční soustavu.  .  
Následují kapitoly týkající se Následují kapitoly týkající se ZeměZemě, konkrétně vytváření, konkrétně vytváření zemského povrchu zemského povrchu a toho,  a toho, 
jak se na Zemi jak se na Zemi orientovat za pomoci map.orientovat za pomoci map. Další kapitoly seznamují žáky s jednotlivými  Další kapitoly seznamují žáky s jednotlivými 
přírodními sféramipřírodními sférami naší planety – naší planety – litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou  litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou 
a biosférou.a biosférou.

Tematicky navazují kapitoly, které se věnují Tematicky navazují kapitoly, které se věnují obyvatelstvuobyvatelstvu jednotlivých zemí,  jednotlivých zemí, 
jeho rozvrstveníjeho rozvrstvení, , světovému hospodářství a mezinárodním organizacímsvětovému hospodářství a mezinárodním organizacím..

Základní učivo je doplňováno poutavými zajímavostmi označenými speciálními Základní učivo je doplňováno poutavými zajímavostmi označenými speciálními 
piktogramy. Průběžně jsou zařazovány barevně odlišené panely se piktogramy. Průběžně jsou zařazovány barevně odlišené panely se stručným stručným 
shrnutím shrnutím probíraného učiva, každý tematický celek je doplněn probíraného učiva, každý tematický celek je doplněn otázkami k opakováníotázkami k opakování..

Všechny tyto grafické detaily, Všechny tyto grafické detaily, obrázky, grafy a fotografieobrázky, grafy a fotografie napomáhají k lepšímu  napomáhají k lepšímu 
osvojení učiva. Učebnice se cíleně zaměřuje na rozvíjení samostatného a logického osvojení učiva. Učebnice se cíleně zaměřuje na rozvíjení samostatného a logického 
myšlení vhodně kladenými otázkami na konci každé kapitoly.myšlení vhodně kladenými otázkami na konci každé kapitoly.

Na učebnici navazuje Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 6 pracovní sešit Hravý zeměpis 6 
vhodný k utužení získaných znalostí. I on má velmi vhodný k utužení získaných znalostí. I on má velmi 
příjemné příjemné barevné grafické zpracováníbarevné grafické zpracování, , 
logické uspořádání a logické uspořádání a velké množství obrázkůvelké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.pro lepší pochopení učiva.
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ZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

PLANETA ZEMĚ

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 6

ISBN  978-80-7563-046-9

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

9 788075 630469

Další tituly z řady:

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na ZŠ a víceletých gymnáziích.

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 7 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také příloha s přehledem krizových 
situací. 

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami 
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou a 
zábavnou formou.

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami.

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

OBČANSKÁ
VÝCHOVA66OBČANSKÁ6OBČANSKÁ
VÝCHOVA6VÝCHOVA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

6
ISBN: 978-80-7563-312-5

Učebnice výchovy k občanství pro 6. ročník

Metoda otevřené didaktiky

OBČANKAOBČANKA 6 – Chytrý občan

OB
ČA

NK
A 6

 – 
Ch

yt
rý 

ob
ča

n

Chytrý občan
Baví tě být v hodině aktivní?

Pracuješ rád/a ve dvojicích nebo ve skupinách?

Dáváš přednost svěžím zážitkům před pasivním sezením v lavici 
a učením se zpaměti?

Zamýšlíš se rád/a nad zajímavými tématy?

Máš zájem naučit se nahlížet na svět s otevřenou myslí?

Chceš si osvojit nové hodnoty a postoje, které tě skvěle připraví 
pro tvé budoucí povolání?

Chceš se naučit rozlišovat mezi kvalitními a nekvalitními 
zdroji informací?

Pokud alespoň na některé otázky odpovíš ANO, 
pak držíš v ruce tu správnou učebnici.

Pojďme 
to zkusit 
jinak…

Mějme z učení 
opravdovou 

radost…

Dejme 
šanci otevřené 

didaktice…

ISBN  978-80-7563-137-4

6LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravá literatura 6 pracovní sešit obsahuje:
I. LIDOVÁ SLOVESNOST
II. EPIKA: BAJKY
III. EPIKA: BÁJE, MÝTY A EPOSY
IV. EPIKA: POVĚSTI
V. EPIKA: POHÁDKY LIDOVÉ A AUTORSKÉ
VI. EPIKA: DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY
VII. EPIKA: HUMORISTICKÁ LITERATURA
VIII. LYRIKA
IX. LYRICKO-EPICKÉ ŽÁNRY
X.  DRAMA
XI. KOMIKS

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ TESTY

Pracovní sešit je vytvořený v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

6666ČEŠTINA
HRAVÁ

Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

HC6_obalka_TISK6.indd   1 03.04.2019   23:41:04

Uvnitř klíč s řešením

ProcvičováníProcvičování
pravopisu
český jazyk
pro 6. ročník ZŠ

Procvičování pravopisu - český jazyk 
pro 6. ročník ZŠ

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

• Procvičování pravopisu je součástí ucelené řady učebnic 
a pracovních sešitů Hravá čeština pro výuku českého jazyka 
na 2. stupni základních škol.

• Pracovní sešit sestavil odborný tým pedagogů a lektorů
na základě zkušeností s výukou na druhém stupni.

• Pracovní sešit slouží k procvičování pravopisných jevů probíraných 
v 6. ročníku – vlastní jména, shoda podmětu s přísudkem, slovní 
druhy, pravopis podstatných jmen, pravopis přídavných jmen, 
větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč ad.

• Součástí pracovního sešitu je klíč s řešením.

9 788075 631268

ISBN: 978-80-7563-126-8

Další tituly z řady 
Procvičování pravopisu – český jazyk pro 2. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

ISBN  978-80-7563-335-4
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Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

Učebnice Hravá matematika 6 – Aritmetika

• obsahuje tři tematické celky: Opakování učiva 1. stupně, Desetinná čísla a Dělitelnost přirozených čísel

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3
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Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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Učebnice Hravá matematika 6 – Geometrie

• obsahuje 5 tematických celků: Opakování učiva 1. stupně, Úhel, Osová souměrnost, Trojúhelník, Krychle a kvádr• je moderně a přehledně zpracována• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

6MATEMATIKA 7MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁPracovní sešit pro 7. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

6MATEMATIKA6 7MATEMATIKA 9MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁPracovní sešit pro 9. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-211-1

6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁPracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV66666 66666 6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVPARITMETIKA7 9 66 66666 6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVPGEOMETRIE
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Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

ISBN  978-80-7563-098-8
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Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV
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Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Středová souměrnost, Shodnost trojúhelníků, Čtyřúhelníky a mnohoúhelníky, Obvody a obsahy a Hranoly
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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6MATEMATIKA6 7MATEMATIKA 9MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁPracovní sešit pro 9. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

pracovní sešit

9. ročník
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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ISBN: 978-80-7563-263-0

učebnice

8. ročník

pracovní sešit

početníky

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 9 obsahuje:

I. Opakování z 8. ročníku – aritmetika
II. Vyjádření proměnné ze vzorce
III. Soustavy rovnic
IV. Funkce
V. Lomenné výrazy
VI. Goniometrické funkce
VII. Opakování z 8. ročníku – geometrie
VIII. Podobnost
IX. Jehlan, kužel, koule
X. Finanční matematika

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:I. Opakování z 6. ročníku – aritmetikaII. ZlomkyIII. Celá číslaIV. Racionální číslaV. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procentaVI. Opakování z 6. ročníku – geometrieVII. ShodnostVIII. Středová souměrnostIX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranolPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-098-8
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Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ISBN  978-80-7563-099-5
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Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-87881-35-4

9 788087 881354

Hravý dějepis 6 obsahuje kapitoly:
• Úvod do dějepisu
• Pravěk
• Úvod do starověku
• Přední východ
• Egypt
• Indie a Čína
• Řecko
• Řím

V pracovním sešitě Hravý dějepis 6 najdete:
• 52 stran obsahujících 146 zajímavých cvičení 
• ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů
• cvičení vedoucí k uvědomování si historických souvislostí
• mapy z daného období
• průběžně zařazené opakovací kapitoly

Přílohy:
• Přehled dějin pravěku
• Přehled dějin starověkých civilizací
• Památky starověkého světa

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

DĚJEPIS6DĚJEPIS6DĚJEPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

PRAVĚK A STAROVĚK

ISBN:  978-80-87881-75-0

9 788087 881750

Hravý dějepis 6 – Pravěk a starověkHravý dějepis 6 – Pravěk a starověk
Na začátku učebnice se žáci seznámí se základními pojmy dějepisu a institucemi,
 v nichž můžeme získat historické informace.

1) Učebnice zachycuje celé období pravěku a starověku. Nejprve se věnuje 
  vývoji lidského druhu a způsobu života v pravěku od doby kamenné 
  až po dobu železnou. Později se zaměřuje na starověké orientální státy, 
  Mezopotámii, Egypt, Indii a Čínu.

2) Další kapitoly detailně popisují historii starověkého Řecka včetně 
  minojské a mykénské civilizace. Žáci se seznámí s řeckými válečnými 
  konflikty a dalšími významnými událostmi řeckých dějin až do zániku 
  řecké samostatnosti. 

3) Stejně podrobně jsou zpracovány dějiny římské civilizace, řadu zajímavostí 
  se žáci dozvědí o Etruscích, punských válkách i významných osobnostech.

Na konci jednotlivých kapitol je přehled vývoje kultury a života lidí v daném období. 
Součástí jsou vždy obrázky zachycující typické projevy malířství, architektury i běžného 
každodenního života.

V učebnici jsou nakresleny přehledné časové osy pomáhající žákům se v dějinách lépe 
orientovat. Při popisech válečných akcí nebo zmínkách o rozsahu a poloze říší doplňují 
výklad názorné mapy. Průběžně řazené otázky v každé kapitole kladou důraz na logické 
a samostatné myšlení žáků a podporují schopnost
se vyjadřovat. Navíc žákům nenásilnou formou 
posilují orientaci v mezipředmětových vztazích.

Na konci velkých celků (např. pravěku, antického Řecka atd.) 
se nachází souhrnné opakování, které upevní získané 
znalosti a poskytne žákům zpětnou vazbu.

Součástí učebnice jsou rovněž přehledné, abecedně řazené 
rejstříky významných osobností a  důležitých pojmů
souvisejících s probíraným učivem.

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
sešit Hravý dějepis 6.sešit Hravý dějepis 6.
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DĚJEPIS6DĚJEPIS6DĚJEPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

PRAVĚK A STAROVĚK

ISBN:  978-80-7563-094-0

9 788075 630940

Pracovní sešit Hravý přírodopis 6 je rozdělen do následujících kapitol:

•   Opakování učiva 5. ročníku
•   Planeta Země
•   Život na Zemi
•   Buňka
•   Mikroorganismy
•   Rostliny a houby
•   Živočichové – bezobratlí
•   Laboratorní práce

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Další pracovní sešity pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

Pracovní sešit doplňuje učebnice 
Hravý přírodopis 6:

6PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-069-8

9 788075 630698

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Výkladová část učebnice je rozdělena do několika celků, které na sebe logicky navazují.

•   Část Planeta Země je úvodem do nauky o Zemi. Žáci se zde seznámí se vznikem vesmíru 

      a Země včetně stavby zemského tělesa. Volně pak přechází k učivu o vzniku života na Zemi, 

      o jeho základních projevech a podmínkách včetně vztahů mezi organismy a prostředím.

•   Ucelený pohled na buňku jako základní jednotku živých organismů podává žákům část 

      Buňka, v níž se dozví nejen o jednotlivých typech buněk, ale i o stavbě a funkci jejich organel.

•   Největší část učebnice je věnována organismům samotným. Žáci zde naleznou kompletní 

      přehled nižších organismů počínaje viry a bakteriemi, přes řasy, celou říši hub až k široké 

      škále bezobratlých živočichů.

Učebnice je koncipována podle nejnovějších taxonomických poznatků nejnovějších taxonomických poznatků tak, aby umožňovala 

žákům nejen získat kvalitní a hluboké znalosti, ale zároveň je bavila a motivovala. Jednotlivé 

kapitoly jsou obohaceny o výklady nových pojmů, rozšiřující a zajímavé informace, názorná 

schémata, obrázky, závěrečné otázky či náměty na pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet domanáměty na pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet doma.

V polovině a v závěru učebnice je pro žáky připraven bohatý soubor opakovacích otázekopakovacích otázek. 

Na úplném konci jsou obsaženy laboratorní práce a abecedně uspořádaný výkladový slovníček výkladový slovníček

všech použitých důležitých pojmů.

Hravý přírodopis 6Hravý přírodopis 6

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý přírodopis 6 pracovní sešit Hravý přírodopis 6 
vhodný k utužení získaných znalostí. I ten má 
velmi příjemné barevné grafické zpracováníbarevné grafické zpracování, , 
logické uspořádání a velké množství obrázkůvelké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.
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6PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

V pracovním sešitu Hravý zeměpis 7 najdete:
• 56 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol
• každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
    poznámky
• moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
    a kreativitu žáků
• souhrnný test na konci každé kapitoly

Další pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

Pracovní sešit doplňuje 
učebnice Hravý zeměpis 7:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

ISBN: 978-80-7563-071-1

9 788075 630711

7ZEMĚPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS KONTINENTŮ

ISBN:  978-80-7563-072-8

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Do rukou se vám dostává další z řady učebnic zeměpisu, která se tentokrát věnuje Do rukou se vám dostává další z řady učebnic zeměpisu, která se tentokrát věnuje 
vybraným regionům světa – vybraným regionům světa – AfriceAfrice, , AmericeAmerice, , AsiiAsii, , Austrálii a OceániiAustrálii a Oceánii, , ArktiděArktidě
a a AntarktiděAntarktidě. . 

Všechny kapitoly systematicky odpovídají Všechny kapitoly systematicky odpovídají geografické charakteristice regionůgeografické charakteristice regionů
– nejprve se zaměřují na jejich– nejprve se zaměřují na jejich polohu polohu, představují , představují přírodní podmínkypřírodní podmínky (povrch,  (povrch, 
vodstvo, podnebí, přírodní krajiny), dále se věnujívodstvo, podnebí, přírodní krajiny), dále se věnují obyvatelstvu a kultuře obyvatelstvu a kultuře, , 
navazují popisem navazují popisem hospodářství hospodářství (zemědělství, průmysl a služby). Vše propojuje dílčí(zemědělství, průmysl a služby). Vše propojuje dílčí 
regionální přehledregionální přehled a doplňuje informace o nejrůznější a doplňuje informace o nejrůznější turistické atraktivity turistické atraktivity. . 

Základní učební text je i v této učebnici zvýrazněnZákladní učební text je i v této učebnici zvýrazněn klíčovými slovy  klíčovými slovy a obohacen a obohacen 
poutavými zajímavostmipoutavými zajímavostmi. Průběžně jsou zařazeny barevně odlišené panely se . Průběžně jsou zařazeny barevně odlišené panely se 
stručným shrnutímstručným shrnutím probíraného učiva, každý tematický celek uzavírají otázky  probíraného učiva, každý tematický celek uzavírají otázky 
a úkoly k opakování. a úkoly k opakování. 

SpeciálníSpeciální piktogramy piktogramy, , obrázkyobrázky, , schémataschémata, , fotografiefotografie a jiné grafické detaily  a jiné grafické detaily 
napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně 
orientuje naorientuje na rozvíjení konstruktivního a kritického  rozvíjení konstruktivního a kritického 
myšlení myšlení vhodně kladenými otázkami. vhodně kladenými otázkami. 

Na učebnici navazuje Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 7 pracovní sešit Hravý zeměpis 7 
určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho 
barevné zpracováníbarevné zpracování, , logické uspořádánílogické uspořádání
a a velké množství obrázkůvelké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.pro lepší pochopení učiva.

Hravý zeměpis 7Hravý zeměpis 7
Regionální zeměpis kontinentůRegionální zeměpis kontinentů 77
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ZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS KONTINENTŮ

7PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-139-8

9 788075 631398

Pracovní sešit Hravý přírodopis 7 je rozdělen do následujících kapitol:

•   Opakování učiva 6. ročníku
•   Strunatci včetně savců
•   Botanika
•   Společenstva

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Další pracovní sešity pro 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

Pracovní sešit doplňuje 
učebnice Hravý přírodopis 7:

ISBN  xxxxxxxxxxISBN  978-80-7563-047-6

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

9 788075 630476

Další tituly z řady:

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na ZŠ a víceletých gymnáziích.

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 5 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také schéma politického systému ČR. 

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami 
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou 
a zábavnou formou.

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami.

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

OBČANSKÁ
VÝCHOVA7OBČANSKÁ7OBČANSKÁ
VÝCHOVA7VÝCHOVA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 7
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ČEŠTINA
HRAVÁ 7777ČEŠTINA7ČEŠTINAČEŠTINA7ČEŠTINAČEŠTINA7ČEŠTINA

Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

HC7_obalka_TISK5.indd   1 04.04.2019   0:01:11

Uvnitř klíč s řešením

ProcvičováníProcvičování
pravopisu
český jazyk
pro 7. ročník ZŠ

Procvičování pravopisu - český jazyk 
pro 7. ročník

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Další tituly z řady 
Procvičování pravopisu – český jazyk pro 2. stupeň ZŠ:

• Procvičování pravopisu je součástí ucelené řady učebnic 
a pracovních sešitů Hravá čeština pro výuku českého jazyka 
na 2. stupni základních škol.

• Pracovní sešit sestavil odborný tým pedagogů a lektorů 
na základě zkušeností s výukou na 2. stupni.

• Pracovní sešit slouží k procvičování pravopisných jevů probíraných 
v 7. ročníku – slovní druhy, vyjmenovaná slova, předpony, 
souhláskové skupiny, shoda přísudku s předmětem, příslovečné 
určení, přívlastek ad.

• Součástí pracovního sešitu je klíč s řešením.

9 788075 631275

ISBN: 978-80-7563-127-5

K. H. Mácha        K. H. Mácha        K. H. Mácha        MARINKAMARINKAMARINKAMARINKA
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ČEŠTINA777ČEŠTINA7ČEŠTINAČEŠTINA7ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Učebnice Hravá čeština 7

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z nauky o významu 
slov, nauky o tvoření slov, tvarosloví, skladby, pravopisu a komunikace a slohu. To vše 
v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele. 

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 7.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština a Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ 
a víceletá gymnázia:

ISBN 978-80-7563-141-1

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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ISBN  978-80-7563-164-0

7LITERATURA
HRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravá literatura 7 pracovní sešit obsahuje:
I. OPAKOVÁNÍ 6. ROČNÍKU
II. PRÓZA
III. POEZIE
IV. STAROVĚKÁ LITERATURA
V. STAROVĚKÁ LITERATURA: ANTIKA
VI. STŘEDOVĚKÁ LITERATURA
VII.  STŘEDOVĚKÁ LITERATURA: PÍSEMNICTVÍ

V ČESKÝCH ZEMÍCH
VIII. RENESANČNÍ LITERATURA EVROPSKÁ
IX. RENESANČNÍ LITERATURA ČESKÁ
X.  BAROKNÍ LITERATURA
XI. KLASICISMUS

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ TESTY

Pracovní sešit je vytvořený v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

77Hravá literatura 7 učebnice
• Obsahuje srozumitelný a přehledný výklad zahrnující úvod do literární vědy, poznatky 
 o tematické a jazykové vrstvě literárního díla, o žánrech, literárních útvarech a autorech 
 prózy i poezie, dále pak charakteristiku jednotlivých literárních období od starověku 
 až po klasicismus.

• Navazuje na žánrové členění literatury v  předchozím ročníku, ve druhé části pak 
 přechází na hledisko chronologické.

• Zahrnuje piktogramy a barevnými panely vyznačené „Úlohy“, které mají podnítit dis-
 kuzi, „Zajímavosti“ ozvláštňující výklad a „Vysvětlivky“, v nichž jsou vyloženy významy 
 některých pojmů z textu.

• Vhodně se doplňuje s  pracovním sešitem, který obsahuje úryvky z literárních děl 
 a rozmanité úlohy na práci s textem.

• Učebnice má přehledné a poutavé grafi cké zpracování.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

Učebnice je vytvořena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem  
pro základní vzdělávání.

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-187-9

LITERATURA
HRAVÁ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 9 obsahuje:

I. Opakování z 8. ročníku – aritmetika
II. Vyjádření proměnné ze vzorce
III. Soustavy rovnic
IV. Funkce
V. Lomenné výrazy
VI. Goniometrické funkce
VII. Opakování z 8. ročníku – geometrie
VIII. Podobnost
IX. Jehlan, kužel, koule
X. Finanční matematika

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN  978-80-7563-099-5

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-050-6

9 788075 630506

Hravý dějepis 7Hravý dějepis 7
Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 6. ročníku a základní pojmy, 
s nimiž se při výuce dějepisu pracuje. 

1) V první části zachycuje učebnice dějiny raného středověku. Nejprve jsou popsány 
  dějiny evropských států od doby zániku západořímské říše. Poté je pozornost 
  věnována dějinám našich zemí od dob Sámovy říše po první české krále. 

2) Další část učebnice je věnována dějinám vrcholného a pozdního středověku 
  až po dobu objevných plaveb. Žáci se opět seznámí nejprve s dějinami významných 
  evropských států a poté s dějinami našich zemí.

3) Posledním oddílem učebnice jsou dějiny raného novověku do konce třicetileté 
  války, znovu jsou odděleně probírány dějiny evropských a českých zemí. 

Na začátku jednotlivých oddílů raného středověku, vrcholného a pozdního středověku 
a novověku je vždy nejprve charakterizována společnost a způsob života lidí. Na konci 
každého ze tří celků pak najdete přehled vývoje kultury a vzdělanosti v jednotlivých obdobích. 

Součástí učebnice jsou přehledné časové osy, které pomáhají žákům lépe se v probírané látce 
orientovat. Texty jsou doplněny obrázky s podrobnými popisky a názornými mapami. 
Průběžně jsou zařazovány rozšiřující otázky a otázky k učivu týkající se mezipředmětových vztahů, 
jejichž prostřednictvím si žáci mohou uvědomit přesahy a vazby probíraných témat. 

Na konci velkých celků (např. evropských dějin raného 
středověku, českých dějin raného středověku atd.) 
je zařazeno souhrnné opakování, které upevní 
získané znalosti a poskytne žákům zpětnou vazbu.   

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík důležitých 
pojmů použitých v učebnici a výběrový rejstřík významných 
osobností.  

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
sešit Hravý dějepis 7.sešit Hravý dějepis 7. Hr
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DĚJEPIS77DĚJEPIS7DĚJEPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

STŘEDOVĚK A RANÝ NOVOVĚK

ISBN:  978-80-7563-068-1

9 788075 630681

Hravý dějepis 7 obsahuje kapitoly:
• Raný středověk
• Vrcholný a pozdní středověk
• Raný novověk

V pracovním sešitě Hravý dějepis 7 najdete:
• 52 stran obsahujících 142 zajímavých cvičení 
• ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů
• cvičení vedoucí k uvědomování si historických souvislostí
• úryvky z kronik, pramenů a mapy z daného období
• průběžně zařazené opakovací kapitoly

Přílohy:
• Chronologický přehled českých a světových dějin
    od roku 600 do roku 1650
• Naučné přehledy vědy, kultury a architektury

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

DĚJEPIS77DĚJEPIS7DĚJEPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

STŘEDOVĚK A RANÝ NOVOVĚK

ISBN:  978-80-7563-156-5

9 788075 631565

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnice obsahově navazuje na Hravý přírodopis 6.
Výkladová část učebnice je rozdělena do dvou hlavních tematických celků, 
věnovaných zoologii a botanice:

• Zoologická část učebnice je věnována strunatcům. Žáci zde naleznou kompletní přehled 
vyšších organismů počínaje charakteristikou celého kmene přes nejjednodušší strunatce 
– pláštěnce a bezlebeční – ke složitějším strunatcům – kruhoústým, parybám, rybám, 
obojživelníkům, plazům, ptákům a savcům. U těchto skupin živočichů se žáci seznámí s jejich 
charakteristikou, stavbou těla a některými zástupci.

• Druhá, botanická část, se zabývá vyššími rostlinami. Žáci se zde seznámí se základními znaky 
vyšších rostlin, jejich vnější a vnitřní stavbou a naleznou zde přehled vyšších rostlin, jejich 
rozdělení a zástupce. Seznámí se jak s rostlinami výtrusnými, tak s rostlinami semennými.

Učebnice je koncipována podle nejnovějších taxonomických poznatků. Umožňuje žákům 
získat kvalitní a hluboké znalosti problematiky, ale zároveň je motivuje a baví. Jednotlivé 
kapitoly jsou zpestřeny o výklady nových pojmů, rozšiřující informace a zajímavosti. Obsahují 
také názorná schémata, obrázky, závěrečné otázky k opakování a zamyšlení a také náměty 
na pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet doma.

Na konci každého tematického celku je pro žáky připravena přehledná taxonomická tabulka 
a bohatý soubor otázek k opakování. 

Na konci celé učebnice jsou náměty pro laboratorní práce 
a abecedně uspořádaný výkladový slovníček všech 
důležitých pojmů.

Hravý přírodopis 7Hravý přírodopis 7

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý přírododopis 7, 
vhodný k upevnění získaných znalostí. Také ten má příjemné 
barevné grafické zpracování, logické uspořádání 
odpovídající učebnici a velké množství obrázkůvelké množství obrázků pro lepší 
pochopení učiva.
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7PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit Hravý přírodopis 8 je rozdělen do následujících kapitol:

•  Opakování učiva 7. ročníku
•  Úvod do biologie člověka
•  Anatomie a fyziologie člověka
•  Vývin jedince
•  Genetika
•  První pomoc

ISBN: 978-80-7563-269-2

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Další pracovní sešity pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

Pracovní sešit doplňuje učebnice 
Hravý přírodopis 8:

8PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

V pracovním sešitu Hravý zeměpis 8 najdete:
• 60 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol
• každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní
    poznámky
• moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci
    a kreativitu žáků
• souhrnný test na konci každé kapitoly

ISBN: 978-80-87881-99-6

Pracovní sešit je připraven v souladu
 s Rámcovým vzdělávacím programem.

Pracovní sešit doplňují učebnice Hravý zeměpis 8:

Další pracovní sešity z řady Hravý zeměpis: 8ZEMĚPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

EVROPA A ČESKÁ REPUBLIKA

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na ZŠ a víceletých gymnáziích.

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 6 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také příloha s přehledem státních 
svátků České republiky. 

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. 

• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami 
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou 
a zábavnou formou.

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami. 

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

Další pracovní sešity z řady:

ISBN  978-80-7563-048-3 

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.9 788075 630483

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 8

OBČANSKÁ
VÝCHOVA8OBČANSKÁ8OBČANSKÁ
VÝCHOVA8VÝCHOVA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Hravá literatura 8

•  Popisuje barvitě jednotlivá literární období od osvícenství až do 1. poloviny 20. století       
   (včetně meziválečné literatury). Každá z kapitol je přehledně uspořádaná a vždy obsahuje 
   charakteristiku daného literárního směru včetně mezioborových souvislostí (přesah do historie, 
   výtvarného umění, hudby).

•  Stručně, ale výstižně jsou žákům představeni nejvýznamnější autoři jednotlivých literárních 
   směrů z různých zemí světa včetně české literatury.

•  Součástí učebnice je rovněž seznámení se základními literárními druhy, způsoby zpracování 
   textů (poezie, próza) a nejdůležitějšími literárněvědnými pojmy (kompozice díla, žánry).

•  Učebnice je vhodně doplněná pracovním sešitem, který obohacuje výklad o úryvky 
   z konkrétních literárních děl a učí žáky rozmanitým způsobem pracovat s texty,  formulovat 
   myšlenky a obhájit svůj názor.

•  Učebnice je zajímavě a moderně gra� cky zpracována, učivo je logicky a přehledně  uspořádáno.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-87881-01-9

9 788087 881019

9 788087 881019

8LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

HRAVÁ LITERATURA 8 obsahuje:

I. OSVÍCENSTVÍ
II. PREROMANTISMUS
III. ROMANTISMUS
IV. REALISMUS
V. NATURALISMUS
VI. LITERATURA PŘELOMU 20. STOL. – MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY
VII. ČESKÁ MODERNA A BUŘIČI
VIII. MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

Pracovní sešit je vytvořený v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.

ISBN: 978-80-7563-163-3

9 788075 631633
9 788075 631633

8LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV
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Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP 888ČEŠTINA
HRAVÁ
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ČEŠTINA8ČEŠTINA8ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Učebnice Hravá čeština 8

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie 
jazyka, nauky o tvoření slov, tvarosloví, pravopisu, skladby a komunikace a slohu. To vše 
v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele.

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 8.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština a Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ 
a víceletá gymnázia:

ISBN 978-80-7563-066-7

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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8MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN: 978-80-75630-84-1
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 8 obsahuje:

I. Opakování ze 7. ročníku – aritmetika
II. Mocniny a odmocniny
III. Pythagorova věta
IV. Výrazy
V. Mocniny s přirozeným mocnitelem
VI. Lineární rovnice
VII. Základy statistiky
VIII. Opakování ze 7. ročníku – geometrie
IX. Kruh, kružnice, válec
X. Konstrukční úlohy

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN:  978-80-7563-135-0

9 788075 631350

Hravý dějepis 8 obsahuje kapitoly:
• 2. polovina 17. století a 18. století
• Velká francouzská revoluce a napoleonské války 
• Evropa a svět po napoleonských válkách 
• Revoluce 1848
• 2. polovina 19. století a počátek 20. století
• První světová válka

V pracovním sešitě Hravý dějepis 8 najdete:
• 52 stran obsahujících 149 zajímavých cvičení
• ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů
• cvičení vedoucí k uvědomování si historických souvislostí
• mapy z daného období
• průběžně zařazené opakovací kapitoly

Přílohy:
• Chronologický přehled českých a světových dějin 
   od roku 1700 do roku 1918
• Chronologický přehled zaměřený na průmyslovou revoluci 
    a technický pokrok
• Přehled uměleckých slohů

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

DĚJEPIS8DĚJEPIS8DĚJEPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

NOVOVĚK

99PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit Hravý přírodopis 9 je rozdělen do následujících kapitol:

•  Opakování učiva 8. ročníku
•  Geologické vědy
•  Mineralogie
•  Petrologie
•  Geologické děje
•  Geologický vývoj území ČR
•  Půda
•  Geologické dějiny Země
•  Ekologie

ISBN: 978-80-7563-220-3

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Další pracovní sešity pro 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

Pracovní sešit doplňuje učebnice 
Hravý přírodopis 9:

V pracovním sešitu Hravý zeměpis 9 najdete:

• 56 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 5 kapitol
• každá kapitola obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
    poznámky
• moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
    a kreativitu žáků
• souhrnný test na konci každé kapitoly

Další pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

Pracovní sešit doplňuje učebnice Hravý zeměpis 9:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

ISBN: 978-80-7563-298-2

9ZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

LIDÉ A HOSPODÁŘSTVÍ

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 9

ISBN  978-80-7563-049-0 

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností 
s výukou na ZŠ a víceletých gymnáziích.

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 7 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také příloha s přehledem 
mezinárodních organizací. 

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. 

• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami 
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou 
a zábavnou formou.

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami. 

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

Další pracovní sešity z řady:

OBČANSKÁ
VÝCHOVA99OBČANSKÁ9OBČANSKÁ
VÝCHOVA9VÝCHOVA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP9

Hravá literatura 9

•  Poslední díl ucelené řady učebnic Hravá literatura zachycuje vývoj světové i české literatury po    
   roce 1945, ale seznamuje žáky i se současnými autory. Každá kapitola je uvedena stručnou kul-
    turně–historickou charakteristikou daného období, neomezuje se jen na výklad literární historie. 
   Žáci získávají informace, které jim umožňují vnímat jednotlivé autory v kontextu doby, ve které 
    žili a tvořili.

•  Výklad literární historie je prokládán otázkami, které nenásilnou formou vedou žáky k vnímání   
    učiva v souvislostech a k upevňování získaných vědomostí. 

•  Učebnice je vhodně doplněna pracovním sešitem s ukázkami tvorby světových i českých autorů 
  2. poloviny 20. a počátku 21. století.  V učebnici jsou na konci jednotlivých stran odkazy na 
    odpovídající strany pracovního sešitu tak, aby výklad učiva mohl být ihned doplněn o praktickou  
    práci žáka s textem.

•  Učebnice je zajímavě a moderně gra� cky zpracována, učivo je logicky a přehledně uspořádáno.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-007-0

9 788075 6300709 788075 630070

LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

HRAVÁ LITERATURA 9 obsahuje:

I. SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
II. ČESKÁ LITERATURA 1945–1948
III. ČESKÁ LITERATURA 1948 – POLOVINA 50. LET
IV. ČESKÁ LITERATURA 2. POLOVINY 50. A 60. LET
V. ČESKÁ LITERATURA 70. A 80. LET
VI. ČESKÁ LITERATURA PO 1989

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

Pracovní sešit je vytvořený v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-162-6

9 788075 631626
9 788075 631626

9LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Proti všem          Alois JIRÁSEK

F. L. Věk           Alois JIRÁSEK

Psohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Alois JIRÁSEK

Proti všemProti všemProti všemProti všem                                                  Alois JIRÁSEK

F. L. VěkF. L. VěkF. L. VěkF. L. Věk           F. L. Věk           F. L. Věk Alois JIRÁSEK

Psohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Alois
Staré pověsti české        Alois JIRÁSEK
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Mezi proudy        Alois JIRÁSEK

PsohlavciPsohlavciPsohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Mezi proudy        Mezi proudy Alois
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ČEŠTINA99ČEŠTINA9ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Učebnice Hravá čeština 9

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie 
jazyka, nauky o významu slov, nauky o tvoření slov, tvarosloví, skladby, pravopisu, zvukové 
stránky jazyka a komunikace a slohu. To vše v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele.

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 9.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština a Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ 
a víceletá gymnázia:

ISBN 978-80-7563-210-4

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 9 obsahuje:

I. Opakování z 8. ročníku – aritmetika
II. Vyjádření proměnné ze vzorce
III. Soustavy rovnic
IV. Funkce
V. Lomenné výrazy
VI. Goniometrické funkce
VII. Opakování z 8. ročníku – geometrie
VIII. Podobnost
IX. Jehlan, kužel, koule
X. Finanční matematika

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN  978-80-7563-099-5

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-244-9

Pracovní sešit Hravý dějepis 9 obsahuje kapitoly:
• Období po 1. světové válce
• 2. světová válka
• Poválečné dějiny od roku 1945
• Kultura a věda v průběhu 20. století
• Komunismus v Československu a sametová revoluce
• Vývoj v Československu po revoluci v roce 1989
• Období od roku 1989 po současnost

V pracovním sešitě Hravý dějepis 9 najdete:
• 52 stran obsahujících 156 zajímavých cvičení
• ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů
• cvičení vedoucí k uvědomování si historických souvislostí
• mapy z daného období
• průběžně zařazené opakovací kapitoly

Přílohy:
• Přehled vývoje Československé a České republiky
• Chronologický přehled českých a světových dějin 
    od roku 1918 do roku 1995
• Naučný přehled zaměřený na rozvoj techniky, dopravy a vědy

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

DĚJEPIS9DĚJEPIS9DĚJEPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY
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2021 99ČESKÝ JAZYK 
A LITERATURA

PŘIJÍMAČKY
Cvičebnice PŘIJÍMAČKY V POHODĚ 9 Český jazyk a literatura obsahuje 
vzorové úlohy pro přípravu žáků 9. tříd na jednotné přijímací řízení 
na střední školy se studiem ukončeným maturitní zkouškou. 

Cvičebnice je rozdělena na dvě části:

⚫ První část tvoří šest testových okruhů. Před každým z nich naleznete 
teoretické shrnutí učiva dané látky. Po tomto výčtu nejdůležitějších pojmů 
a pouček následuje několik řešených vzorových úloh, vedle nichž jsou 
typologicky stejné úlohy bez řešení. Každý okruh je zakončen několika 
úlohami k procvičení.

⚫ Druhá část se skládá z deseti kompletních testů, kde si můžete procvičit 
své znalosti z první části publikace a důkladně se tak připravit k přijímacím 
zkouškám.

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly vytvořit 
si komplexní představu o tematických oblastech, jejichž znalost je potřeba 
k úspěšnému složení jednotné přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka 
a literatury.

OBSAH

⚫ Předmluva a úvodní informace
⚫ Pravopis
⚫ Tvarosloví
⚫ Skladba
⚫ Významy a tvoření slov
⚫ Porozumění textu
⚫ Analýza textu
⚫ Testy 1–10
⚫ Záznamové archy

ISBN: 978-80-7563-288-3

www.etaktik.cz

o shrnutí učiva
o dvojice neřešených a řešených příkladů
o tematicky řazené testové úlohy
o 10 kompletních testů s odpovědními archy
o řešení online

+  E-LEARNING 30 + 30 LEKCÍ
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A 99PŘIJÍMAČKY
MATEMATIKA
Příprava na jednotné přijímací řízení SŠ

2021

Cvičebnice PŘIJÍMAČKY V POHODĚ 9 Matematika obsahuje vzorové úlohy 
pro přípravu žáků 9. tříd na jednotné přijímací řízení na střední školy se 
studiem ukončeným maturitní zkouškou.

Cvičebnice je rozdělena na dvě části:

⚫ První část tvoří sedm testových okruhů. Před každým z nich naleznete 
teoretické shrnutí učiva dané látky. Po tomto výčtu nejdůležitějších pojmů 
a pouček následuje několik řešených vzorových úloh, vedle nichž jsou 
typologicky stejné úlohy bez řešení. Každý okruh je zakončen několika 
úlohami k procvičení.

⚫ Druhá část se skládá z deseti kompletních testů, kde si můžete procvičit 
své znalosti z první části publikace a důkladně se tak připravit k  přijímacím 
zkouškám.

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly 
vytvořit si komplexní představu o tematických oblastech, jejichž 
znalost je potřeba k úspěšnému složení jednotné přijímací zkoušky 
z matematiky na SŠ.

OBSAH

⚫ Předmluva a úvodní informace
⚫ Celá čísla, zlomky, mocniny, odmocniny
⚫ Jednotky délky, obsahu, objemu
⚫ Tabulky, diagramy, procenta
⚫ Algebraické výrazy, rovnice
⚫ Slovní úlohy
⚫ Geometrické výpočty
⚫ Konstrukční úlohy
⚫ Testy 1–10
⚫ Záznamové archy

ISBN 978-80-7563-289-0

www.etaktik.cz

o shrnutí učiva
o dvojice neřešených a řešených příkladů
o tematicky řazené testové úlohy
o 10 kompletních testů s odpovědními archy
o řešení online

+  E-LEARNING 30 + 30 LEKCÍ

 prostor pro zápis obsahu 20 přečtených knih
 rozdělení knih podle žánrů
 předtištěnou osnovu pro snazší zápis knihy
  15 různých úkolů podporujících fantazii, 

kreativitu a samostatné uvažování, podle 
nichž žák prokáže, že knihu skutečně četl

 doporučenou četbu pro žáky 2. stupně ZŠ  
 rejstřík pojmů
 citáty k zamyšlení

ISBN  978-80-7563-117-6 

ČTENÁŘSKÝ DENÍK OBSAHUJE:

JMÉNO

ŠKOLA

TŘÍDA ŠKOLNÍ ROK

Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky lze objednat na

www.etaktik.cz

ČTENÁŘSKÝ 
DENÍK 

MŮJ
MŮJ

pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-153-4

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Dostává se Vám do rukou učebnice Hravý zeměpis 8 – Evropa, v níž poznáte 
světadíl, který obýváme. 

Nejprve se seznámíte s vymezením, polohou a přírodními podmínkami 
(povrchem, vodstvem, podnebím a vegetací) tohoto světadílu a následně 
budete moci poznat i jeho socioekonomickou charakteristiku (obyvatelstvo 
a hospodářství).

Přehled jednotlivých regionů Evropy – střední, severní, západní, jižní, východní 
a jihovýchodní – zahrnuje kromě obecné charakteristiky, tedy toho, co je pro 
všechny státy daného regionu společné, také bližší seznámení s evropskými 
státy. Každý stát je uveden stručnými základními informacemi o hlavním 
městě, státním zřízení, rozloze, počtu obyvatel, roce vstupu do EU a NATO, 
měně, úředním jazyce, a nechybí ani vyobrazení státní vlajky. Vedle přírodní 
a socioekonomické charakteristiky je věnována pozornost například slavným 
osobnostem a významným pamětihodnostem daného státu. 

Učební text je rozšířen o zajímavosti, které poskytují žákům informace nad rámec 
učiva a propojují poznatky s ostatními předměty, a doplněn množstvím obrázků, 
map a grafů. Jednotlivé kapitoly uzavírají otázky a úkoly k zopakování a upevnění 
učiva.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 8 
určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho 
barevné zpracování, logické uspořádání a velké 
množství obrázků pro lepší pochopení učiva.

Hravý zeměpis 8
Evropa ZEMĚPIS

HRAVÝ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

EVROPA
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ISBN: 978-80-7563-140-4

9 788075 631404

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Výkladová část učebnice je rozdělena do několika celků, které na sebe logicky navazují.

• V první části učebnice je zopakováno učivo sedmého ročníku. Žáci si zde osvěží své znalosti 
botaniky a zoologie. 

• Druhá část učebnice je věnována úvodu do biologie člověka. Žáci se zde seznámí s etologií, 
původem a vývojem člověka a lidskými rasami. 

• Třetí, nejrozsáhlejší část učebnice je věnována jednotlivým orgánovým soustavám. 
Žákům je zde poskytnut ucelený pohled na stavbu lidského těla. Nedílnou součástí jsou 
také kapitoly o vývinu jedince, genetice a první pomoci.

• Čtvrtou část učebnice tvoří abecedně řazený slovníček použitých pojmů. 
• Pátá část je věnována pokusům, na kterých si žáci procvičí a upevní své znalosti z oblasti 

biologie člověka. 

Učebnice vychází z nejnovějších vědeckých poznatků o vývoji člověka a stavbě jeho těla. 
Žákům jsou tak poskytnuty informace, které jim umožní osvojení si kvalitních znalostí o lidech, 
tedy o nich samých. Jednotlivé kapitoly jsou obohaceny o výklady nových pojmů, zajímavosti, 
názorná schémata, obrázky a závěrečné otázky. V rámci kapitol jsou uvedeny také náměty 
na domácí pokusy. 

Učebnice je tedy koncipována tak, aby žáky učivo bavilo a bylo pro ně zajímavé a poutavé. 

V polovině a závěru učebnice jsou zařazeny opakovací otázky a úkoly, 
které žákům pomohou zjistit míru získaných znalostí. 

Hravý přírodopis 8Hravý přírodopis 8

V polovině a závěru učebnice jsou zařazeny opakovací otázky a úkoly, 

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý přírodopis 8Hravý přírodopis 8, 
vhodný k upevnění získaných znalostí. Také ten má příjemné 
barevné grafické zpracováníbarevné grafické zpracování, logické uspořádání odpovídající 
učebnici a velké množství obrázků velké množství obrázků pro lepší pochopení učiva.
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8PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-151-0

Hravý dějepis 8Hravý dějepis 8
Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 7. ročníku a základní pojmy, s nimiž se při výuce dějepisu 
pracuje. 

Učebnice zachycuje dějiny novověku od konce třicetileté války do konce první světové války. 
Nejprve je popsáno období 2. poloviny 17. a 18. století. Poté je pozornost věnována Velké fran-
couzské revoluci a napoleonským válkám, dějinám Evropy a světa po napoleonských válkách, 
revolucím v roce 1848 a dějinám 2. poloviny 19. století. Poslední oddíl učebnice se týká první 
světové války a jejích důsledků.

V úvodu každého oddílu je vždy stručně charakterizováno dané období a v jednotlivých 
oddílech najdete i kapitoly věnované vývoji kultury, vědy, vzdělanosti a pokroku. 
Kromě dějin evropských a světových se učebnice podrobně zabývá také dějinami českých zemí. 
Na konec jednotlivých větších celků je zařazeno souhrnné opakování daného období, které má 
upevnit získané znalosti a poskytnout žákům zpětnou vazbu. 

V učebnici lze nalézt přehledné časové osy, díky nimž se žáci lépe zorientují v probírané lát-
ce. Texty jsou doplněny také obrázky s popisky obsahujícími rozšiřující učivo a podrobnými
mapami. Průběžně zařazované otázky na konci každé kapitoly kladou důraz na logické a sa-
mostatné myšlení žáků a podporují jejich schopnost se vyjadřovat. Dále nechybí ani  rozšiřu-
jící otázky a otázky týkající se mezipředmětových vztahů, díky nimž si mohou žáci uvědomit 
přesahy a vazby jednotlivých témat. 

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík důležitých 
pojmů použitých v učebnici a výběrový rejstřík významných 
osobností.  

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
sešit Hravý dějepis 8.sešit Hravý dějepis 8.
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DĚJEPIS8DĚJEPIS8DĚJEPIS
Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

NOVOVĚK

HRAVÝHRAVÝ

SLOH
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP 666Hravý sloh pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Ucelená řada titulů Hravý sloh:

• Hravý sloh je graficky atraktivně zpracovaný pracovní sešit, který 
doplňuje ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština 
a literatura pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

• Nabízí mnoho rozmanitých tvořivých úloh, jimiž mohou učitelé 
vhodně obohatit hodiny slohu.

• Kapitoly jsou věnovány jednotlivým slohovým útvarům, které 
jsou zastoupeny řadou ukázek. Zahrnují jednoduché formuláře, 
nejpoužívanější komunikační žánry, různé druhy popisu, 
výpisky a výtah, encyklopedická hesla, vypravování a reklamní 
a propagační texty.

• V kapitole si žák přečte ukázku daného slohového útvaru, v dílčích 
úlohách se naučí poznávat jazykové prostředky typické pro tento 
útvar a pracovat s nimi a nakonec samostatně píše delší text.

• Sešity jsou sestaveny tak, aby byly vhodným doplňkem k různým 
učebnicím.

ISBN 978-80-7563-150-3

www.etaktik.cz

SLOH
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP 77Hravý sloh pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Ucelená řada titulů Hravý sloh:

• Hravý sloh je graficky atraktivně zpracovaný pracovní sešit, který 
doplňuje ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština 
a literatura pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

• Nabízí mnoho rozmanitých tvořivých úloh, jimiž mohou učitelé 
vhodně obohatit hodiny slohu.

• Kapitoly jsou věnovány jednotlivým slohovým útvarům, které 
jsou zastoupeny řadou ukázek. Zahrnují různé druhy popisu, 
charakteristiku, výtah, žádost, životopisy, motivační dopis či 
vypravování. Nechybí ani kapitola věnovaná práci s tabulkami a grafy.

• V kapitole si žák přečte ukázku daného slohového útvaru, v dílčích 
úlohách se naučí poznávat jazykové prostředky typické pro tento útvar 
a pracovat s nimi a nakonec samostatně píše delší text.

• Sešity jsou sestaveny tak, aby byly vhodným doplňkem k různým 
učebnicím.

ISBN 978-80-7563-189-3

www.etaktik.cz

Hravý početník 6 – procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 6. ročníku ZŠ.

•	 Strany jsou přehledně rozděleny, zpravidla do 3 sloupců
s gradujícím stupněm náročnosti.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

66Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

ISBN: 978-80-7563-175-6

9 788075 631756

88Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

Hravý početník 8 – procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 8. ročníku ZŠ.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-179-4

9 788075 631794

999Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

Hravý početník 9 – procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 9. ročníku ZŠ.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-181-7

9 788075 631817

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999FYZIKA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

ISBN: 978-80-7563-279-1

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravá fyzika 8 obsahuje kapitoly:
I. Vyjádření neznámé ze vzorce

II. Mechanická práce
III. Teplo
IV. Změna skupenství látek
V. Elektrické jevy a zákony

VI. Zvukové jevy
VII. Meteorologie

Hravá fyzika 9
pracovní sešit

Přednosti pracovního sešitu Hravá fyzika:

• atraktivní grafická úprava podporující přehlednost 
probírané látky

• vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem

• kreativní cvičení připravená zkušenými pedagogy

• možnost využívat během výuky interaktivní sešit 
s bonusovým digitálním obsahem

• pracovní sešit je vhodným doplňkem 
k učebnici Hravá fyzika 8

ISBN: 978-80-7563-278-4

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.  

Učebnice plynule navazuje a doplňuje předchozí díly Hravá fyzika 6, 7 a 8. Učebnice se dělí 
na sedm kapitol a to vedení elektrického proudu, magnetické pole, elektromagnetická indukce, 
elektromagnetické záření, optika, jaderné reakce astronomie. Díky speciálním piktogramům 
se žáci dobře orientují v textu a jsou upozorněni na pokusy, domácí pokusy, mezipředmětové 
vztahy, zajímavosti a na praktické využití. Učební materiál je rovněž obohacen o úkoly.

Text učebnice je doplněn řadou vzorových početních příkladů, každá kapitola je zakončena 
shrnutím a kontrolními otázkami k probranému učivu. 

V závěru učebnice se nachází abecedně seřazený přehledný rejstřík pojmů. Učebnice obsahuje 
velké množství fotografií a obrázků, má atraktivní barevné grafické zpracování a je napsána 
v souladu s RVP. 

Hravá fyzika 9
učebnice

Učebnici Hravá fyzika 9 vhodně doplňuje pracovní sešit 
Hravá fyzika 9,ve kterém si žáci mohou procvičit probrané 
učivo a upevnit znalosti získané díky této učebnici.

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999FYZIKA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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ISBN: 978-80-7563-205-0

9 788075 632050

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnice je rozdělena do dvou tematických celků:

• První a rozsáhlejší se zabývá geologickými vědami, seznamuje žáky s jejich přehledem 
i předměty studia. Podrobně se věnuje mineralogii, petrologii, geomorfologii a paleontologii.  
V mineralogické části učebnice jsou žáci obeznámeni s fyzikálními vlastnostmi nerostů, 
s jejich dělením podle chemického složení i jednotlivými zástupci. V petrologické části se žáci 
dozvědí, jak se třídí horniny podle způsobu vzniku, a poznají typické horniny jednotlivých 
skupin. Geomorfologická část se věnuje problematice formování zemského povrchu 
prostřednictvím vnitřních a vnějších geologických dějů. V poslední části geologického celku, 
věnované paleontologii, se žáci seznámí s geologickými dějinami a s vývojem života na Zemi.

• Druhý tematický celek učebnice se zaměřuje na základy ekologie. Žáci se v něm setkají 
se základními ekologickými pojmy, poznají důsledky vlivu neživých složek prostředí 
na organismy a také se dozvědí něco o vztazích mezi jednotlivými populacemi v rámci 
ekosystémů a jejich působení na organismy. Poslední část ekologického bloku učebnice 
je věnována působení člověka a ochraně životního prostředí.

Učebnice byla vytvořena na základě nejnovějších poznatků z oblasti geologie i ekologie a je 
koncipována tak, aby žáci získali nejen kvalitní znalosti o dané problematice, ale také motivaci 
a zájem o probírané učivo. I z tohoto důvodu jsou jednotlivé kapitoly obohaceny o motivační 
úlohy, rozšiřující informace a zajímavosti, výklady nových pojmů, velké množství obrázků, 
názorných schémat a podnětů pro pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet ve škole či doma. 
V učebnici jsou rovněž na konci jednotlivých kapitol zařazeny otázky sloužící k opakování. 

V polovině a na konci učebnice mají žáci k dispozici dva soubory
 opakovacích otázek, jež se věnují probraným tématům. 
Na závěr je zařazeno několik námětů na laboratorní práce 
a výkladový slovníček s přehledem použitých pojmů.

Na učebnici svou tematikou navazuje podobně 
graficky i logicky strukturovaný pracovní sešit 
Hravý přírodopis 9, který je vhodný k dalšímu 
procvičení a upevnění získaných vědomostí.

Hravý přírodopis 9
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HRAVÝ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravý zeměpis 9
Lidé a hospodářství

Do rukou se vám dostává poslední díl z řady učebnic zeměpisu s podtitulem 
Lidé a hospodářství. 

Tato učebnice, díky níž se můžete detailněji seznámit s politickým zeměpisem – 
od kolonizace světa až po mezinárodní organizace – se kromě jiného zaměřuje 
na obyvatelstvo Země, jeho kulturu, sídla aj. V kapitole Světové hospodářství 
se seznámíte s jeho sektory, jednotlivé podkapitoly se zaměřují na zemědělství, 
průmysl, dopravu, služby a na jejich vzájemné propojení. Nechybí ani učivo 
zabývající se problematikou životního prostředí a jeho globálních změn.

Jako bonus učebnice obsahuje kreativní projektové strany podporující samostatnou 
i týmovou práci.

Speciální piktogramy, obrázky, schémata, fotografie a jiné grafické detaily pomáhají 
k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně orientuje na rozvíjení konstruktivního 
a kritického myšlení vhodně kladenými otázkami.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 9, 
který je určen k upevnění získaných znalostí. 
Snad vás potěší jeho barevné zpracování, 
logické uspořádání a velké množství obrázků 
pro lepší pochopení učiva.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 9, 

ISBN: 978-80-7563-287-6

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.
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ZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

LIDÉ A HOSPODÁŘSTVÍ

ISBN:  978-80-7563-242-5

Hravý dějepis 9Hravý dějepis 9

Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 8. ročníku a základní pojmy, s nimiž se při výuce 
dějepisu pracuje.

Učebnice zachycuje dějiny od konce první světové války. Nejprve je popsáno meziválečné 
období, poté následuje samostatná kapitola věnovaná druhé světové válce. Další oddíl se týká 
poválečných dějin do 60. let 20. století a po něm následující část popisuje události spojené 
s obdobím od 60. let do pádu komunismu. Poslední část učiva se věnuje dějinám po roce 1989.

V úvodu každého oddílu je vždy stručně charakterizováno dané období, samostatné 
kapitoly jsou věnovány vývoji kultury, vědy a techniky.

Součástí učebnice jsou přehledné časové osy, díky nimž se žáci lépe zorientují v probírané látce. 
Texty jsou doplněny obrázky s podrobnými popisky, ukázkami z dobové literatury a názornými
mapami. Průběžně jsou zařazovány rozšiřující otázky a otázky týkající se mezipředmětových 
vztahů, jejichž prostřednictvím si žáci mohou uvědomit přesahy a vazby v rámci probíraných 
témat. V závěru jednotlivých kapitol nechybí shrnutí ani opakovací otázky, které slouží nejen 
k upevnění získaných znalostí, ale jsou zaměřeny i na vyšší úrovně vzdělávacích cílů.

Na konci každého z pěti velkých celků je zařazeno 
souhrnné opakování s cílem upevnit získané znalosti 
a poskytnout žákům zpětnou vazbu.

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík
důležitých pojmů použitých v učebnici a výběrový 
rejstřík významných osobností.

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
sešit Hravý dějepis 9.sešit Hravý dějepis 9. Hr
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DĚJEPIS9DĚJEPIS9DĚJEPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY

6Početník6Početník6Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ6Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ6Početník
hravýhravýhravýhravýhravý

Početník
Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

Hravý početník 6 – procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 6. ročníku ZŠ.

•	 Strany jsou přehledně rozděleny, zpravidla do 3 sloupců
s gradujícím stupněm náročnosti.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-174-9

9 788075 631749

6666Početník6Početník6Početník666Početník666hravý6hravýhravý6hravýhravý6hravý6Početník6Početník6Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ6Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
6

V souladu s RVP ZV

Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. díl

8Početník8Početník8Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

Početník
hravýhravýhravýhravýhravý

Početník
Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl8Početník8Početník888hravý8hravýhravý8hravýhravý8hravý8Početník8Početník8Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ8Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
8

V souladu s RVP ZV

2. díl82. díl
Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. díl

Hravý početník 8 – procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 8. ročníku ZŠ.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-178-7

9 788075 631787

9Početník
Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

Početník
hravýhravýhravý

Početník
Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl9Početník9Početník99999hravý9hravýhravý9hravýhravý9hravýhravý9hravýhravý9hravý9Početník9Početník9Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ9Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

2. díl92. díl
Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. díl

Hravý početník 9 – procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 9. ročníku ZŠ.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-180-0

9 788075 631800
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6Hravá literatura 6 učebnice
• Obsahuje srozumitelný a  přehledný výklad zahrnující téma literatury jako takové, 
 lidovou slovesnost, literární druhy, epické, lyrické a  dramatické žánry, jazykové pro-
 středky používané v umělecké literatuře a komiks, dále pak také informace o jednot-
 livých autorech typických pro dané literární žánry.

• Spolu s  první částí učebnice pro sedmý ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletých 
 gymnázií je zaměřena na žánrové členění literatury. Dále se učebnice věnují chrono-
 logickému vývoji literatury.

• Zahrnuje piktogramy a barevnými panely vyznačené „Úlohy“, které mají podnítit dis-
 kuzi, „Zajímavosti“ ozvláštňující výklad a „Vysvětlivky“, v nichž jsou vyloženy významy 
 některých pojmů z textu.

• Vhodně se doplňuje s  pracovním sešitem, který ji doprovází úryvky z  literárních děl 
 a rozmanitými úlohami na práci s textem.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

Učebnice je vytvořena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem  
pro základní vzdělávání.
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz
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• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult
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Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult
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Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult
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Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 
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• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
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www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3
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učebnice

Učebnice 
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
V souladu s RVP

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3
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učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky pracovní sešit

8. ročník

početníky

pracovní sešit

9. ročník

početníky
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

GEOMETRIE
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www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-263-0

77Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

Hravý početník 7 – procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 7. ročníku ZŠ.

•	 Strany jsou přehledně rozděleny, zpravidla do 3 sloupců
s gradujícím stupněm náročnosti.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-177-0

9 788075 631770

7Početník7Početník7Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ7Početník
hravýhravýhravýhravýhravýhravý

Početník
Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl7777Početník7Početník77hravý7hravýhravý7hravý7Početník7Početník7Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ7Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. díl

Hravý početník 7 – procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 7. ročníku ZŠ.

•	 Strany jsou přehledně rozděleny, zpravidla do 3 sloupců
s gradujícím stupněm náročnosti.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-176-3

9 788075 631763

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

Učebnice 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
V souladu s RVP

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
MATIKA6MATIKA

Učebnice 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie
V souladu s RVP

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
MATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky

Učebnice 
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie
V souladu s RVP

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3

MATEMATIKAHRAVÁ 666MATE6MATEMATIKA6MATIKA MATEMATIKAHRAVÁ 666MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky pracovní sešit

8. ročník

početníky

pracovní sešit

9. ročník
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učebnice

Učebnice 
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
V souladu s RVP

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3
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6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky pracovní sešit

8. ročník
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pracovní sešit

9. ročník

početníky
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Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-263-0

ZEMĚPISZEMĚPISZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝHRAVÝHRAVÝHRAVÝHRAVÝ

ZEMĚPIS
Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaUčebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaUčebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

EVROPA

ISBN: 978-80-7563-152-7

9 788075 631527

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Držíte v rukou učebnici Hravý zeměpis 8 s podtitulem Česká republika.
Členění této učebnice odpovídá uspořádání, na které jste si už zvykli během práce 
s předcházejícími díly. Dozvíte se zde informace týkající se polohy a přírodních 
podmínek České republiky, dále obyvatelstva, jeho vývoje, složení i osídlení 
a nechybí zde ani charakteristika našeho hospodářství. 

Detailněji budete moci poznat Českou republiku z hlediska jednotlivých správních 
celků – krajů, jejichž přehled začíná hlavním městem Prahou a postupně probírá 
všech dalších 13 krajů.  Dílčí kapitoly o správních celcích České republiky jsou 
uvozeny stručnou charakteristikou a doplněny přehlednou mapou. Užitečný je také 
přehled českých památek zapsaných na seznam hmotného kulturního dědictví 
UNESCO, který je zařazen v závěru.

Speciální piktogramy, obrázky, schémata, fotografie a jiné grafické detaily 
napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně orientuje na rozvíjení 
konstruktivního a kritického myšlení vhodně kladenými otázkami.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 8 
určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho 
barevné zpracování, logické uspořádání a velké 
množství obrázků pro lepší pochopení učiva.

Hravý zeměpis 8
Česká republika 8ZEMĚPIS

HRAVÝ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

ČESKÁ REPUBLIKA
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CESKÝ
JAZYK 7

pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

aktivizační a opakovací úlohy

zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online

CESKÝ
JAZYK 8

pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

aktivizační a opakovací úlohy

zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online

CESKÝ
JAZYK 9

pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

aktivizační a opakovací úlohy

zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online
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Občanka 6
Chytrý 
občan

Občanka 7
Chytrý 
občan

Občanka 7
Chytrý 
občan



PŘEHLED NABÍDKY UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ PRO 2. STUPEŇ ZŠ
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Český jazyk Fyzika PřírodopisMatema� ka ZeměpisObčanská výchova Dějepis Matema� ka 
v pohodě

Český jazyk 
v pohodě

Literatura Chemie
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V publikaci Hravý zeměpis 6 najdete:
– 56 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 6 kapitol
– každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
    poznámky
– moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
    a kreativitu žáků
– souhrnný test na konci každé kapitoly
– přehledně zpracovanou přílohu vesmír a Země

Učebnice a pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

ISBN: 978-80-7563-073-5

9 788075 630735

6ZEMĚPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

PLANETA ZEMĚ

ISBN:  978-80-7563-346-0

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravý zeměpis 6Hravý zeměpis 6
Planeta ZeměPlaneta Země

V úvodu se učebnice zabývá vesmírem a detailněji charakterizujeV úvodu se učebnice zabývá vesmírem a detailněji charakterizuje sluneční soustavu sluneční soustavu.  .  
Následují kapitoly týkající se Následují kapitoly týkající se ZeměZemě, konkrétně vytváření, konkrétně vytváření zemského povrchu zemského povrchu a toho,  a toho, 
jak se na Zemi jak se na Zemi orientovat za pomoci map.orientovat za pomoci map. Další kapitoly seznamují žáky s jednotlivými  Další kapitoly seznamují žáky s jednotlivými 
přírodními sféramipřírodními sférami naší planety – naší planety – litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou  litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou 
a biosférou.a biosférou.

Tematicky navazují kapitoly, které se věnují Tematicky navazují kapitoly, které se věnují obyvatelstvuobyvatelstvu jednotlivých zemí,  jednotlivých zemí, 
jeho rozvrstveníjeho rozvrstvení, , světovému hospodářství a mezinárodním organizacímsvětovému hospodářství a mezinárodním organizacím..

Základní učivo je doplňováno poutavými zajímavostmi označenými speciálními Základní učivo je doplňováno poutavými zajímavostmi označenými speciálními 
piktogramy. Průběžně jsou zařazovány barevně odlišené panely se piktogramy. Průběžně jsou zařazovány barevně odlišené panely se stručným stručným 
shrnutím shrnutím probíraného učiva, každý tematický celek je doplněn probíraného učiva, každý tematický celek je doplněn otázkami k opakováníotázkami k opakování..

Všechny tyto grafické detaily, Všechny tyto grafické detaily, obrázky, grafy a fotografieobrázky, grafy a fotografie napomáhají k lepšímu  napomáhají k lepšímu 
osvojení učiva. Učebnice se cíleně zaměřuje na rozvíjení samostatného a logického osvojení učiva. Učebnice se cíleně zaměřuje na rozvíjení samostatného a logického 
myšlení vhodně kladenými otázkami na konci každé kapitoly.myšlení vhodně kladenými otázkami na konci každé kapitoly.

Na učebnici navazuje Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 6 pracovní sešit Hravý zeměpis 6 
vhodný k utužení získaných znalostí. I on má velmi vhodný k utužení získaných znalostí. I on má velmi 
příjemné příjemné barevné grafické zpracováníbarevné grafické zpracování, , 
logické uspořádání a logické uspořádání a velké množství obrázkůvelké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.pro lepší pochopení učiva.
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ZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

PLANETA ZEMĚ

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 6

ISBN  978-80-7563-046-9

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

9 788075 630469

Další tituly z řady:

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na ZŠ a víceletých gymnáziích.

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 7 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také příloha s přehledem krizových 
situací. 

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami 
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou a 
zábavnou formou.

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami.

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

OBČANSKÁ
VÝCHOVA66OBČANSKÁ6OBČANSKÁ
VÝCHOVA6VÝCHOVA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

6
ISBN: 978-80-7563-312-5

Učebnice výchovy k občanství pro 6. ročník

Metoda otevřené didaktiky

OBČANKAOBČANKA 6 – Chytrý občan
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Chytrý občan
Baví tě být v hodině aktivní?

Pracuješ rád/a ve dvojicích nebo ve skupinách?

Dáváš přednost svěžím zážitkům před pasivním sezením v lavici 
a učením se zpaměti?

Zamýšlíš se rád/a nad zajímavými tématy?

Máš zájem naučit se nahlížet na svět s otevřenou myslí?

Chceš si osvojit nové hodnoty a postoje, které tě skvěle připraví 
pro tvé budoucí povolání?

Chceš se naučit rozlišovat mezi kvalitními a nekvalitními 
zdroji informací?

Pokud alespoň na některé otázky odpovíš ANO, 
pak držíš v ruce tu správnou učebnici.

Pojďme 
to zkusit 
jinak…

Mějme z učení 
opravdovou 

radost…

Dejme 
šanci otevřené 

didaktice…

ISBN  978-80-7563-137-4

6LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravá literatura 6 pracovní sešit obsahuje:
I. LIDOVÁ SLOVESNOST
II. EPIKA: BAJKY
III. EPIKA: BÁJE, MÝTY A EPOSY
IV. EPIKA: POVĚSTI
V. EPIKA: POHÁDKY LIDOVÉ A AUTORSKÉ
VI. EPIKA: DOBRODRUŽNÉ PŘÍBĚHY
VII. EPIKA: HUMORISTICKÁ LITERATURA
VIII. LYRIKA
IX. LYRICKO-EPICKÉ ŽÁNRY
X.  DRAMA
XI. KOMIKS

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ TESTY

Pracovní sešit je vytvořený v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

6666ČEŠTINA
HRAVÁ

Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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Uvnitř klíč s řešením

ProcvičováníProcvičování
pravopisu
český jazyk
pro 6. ročník ZŠ

Procvičování pravopisu - český jazyk 
pro 6. ročník ZŠ

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

• Procvičování pravopisu je součástí ucelené řady učebnic 
a pracovních sešitů Hravá čeština pro výuku českého jazyka 
na 2. stupni základních škol.

• Pracovní sešit sestavil odborný tým pedagogů a lektorů
na základě zkušeností s výukou na druhém stupni.

• Pracovní sešit slouží k procvičování pravopisných jevů probíraných 
v 6. ročníku – vlastní jména, shoda podmětu s přísudkem, slovní 
druhy, pravopis podstatných jmen, pravopis přídavných jmen, 
větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč ad.

• Součástí pracovního sešitu je klíč s řešením.

9 788075 631268

ISBN: 978-80-7563-126-8

Další tituly z řady 
Procvičování pravopisu – český jazyk pro 2. stupeň ZŠ:

6666ČEŠTINA
HRAVÁ

Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

HC6_obalka_TISK6.indd   1 03.04.2019   23:41:04

6MATE
MATIKA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

ISBN  978-80-7563-335-4
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Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

Učebnice Hravá matematika 6 – Aritmetika

• obsahuje tři tematické celky: Opakování učiva 1. stupně, Desetinná čísla a Dělitelnost přirozených čísel

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky pracovní sešit

8. ročník

početníky

pracovní sešit

9. ročník

početníky
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Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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Učebnice Hravá matematika 6 – Geometrie

• obsahuje 5 tematických celků: Opakování učiva 1. stupně, Úhel, Osová souměrnost, Trojúhelník, Krychle a kvádr• je moderně a přehledně zpracována• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

6MATEMATIKA 7MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁPracovní sešit pro 7. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

6MATEMATIKA6 7MATEMATIKA 9MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁPracovní sešit pro 9. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-211-1

6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁPracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV66666 66666 6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVPARITMETIKA7 9 66 66666 6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVPGEOMETRIE

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky pracovní sešit

8. ročník

početníky

pracovní sešit

9. ročník

početníky

9 788075 632111
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Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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učebnice

6. ročník

pracovní sešit

početníky

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:
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Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

ISBN  978-80-7563-098-8
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Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Středová souměrnost, Shodnost trojúhelníků, Čtyřúhelníky a mnohoúhelníky, Obvody a obsahy a Hranoly
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníkyučebnice
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Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

GEOMETRIE
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www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-264-7

pracovní sešit

8. ročník

početníky

6MATEMATIKA6 7MATEMATIKA 9MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁPracovní sešit pro 9. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

pracovní sešit

9. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁPracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZVUčebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

6MATEMATIKA 7MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁPracovní sešit pro 7. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

pracovní sešit

7. ročník

početníky

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika 7 — Ge
ometrie

učebnice

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika 7 — Ar
itmetika
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Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-263-0

učebnice

7. ročník

pracovní sešit

početníky

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika 7 — Ge
ometrie

učebnice

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika 7 — Ar
itmetika
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Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-263-0

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika 7 — Ge
ometrie

učebnice
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Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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učebnice

8. ročník

pracovní sešit

početníky

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATEMATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaGeometrieV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika 7 — Ge
ometrie

učebnice

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaAritmetikaV souladu s RVPUčebnice MATEMATIKAHRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATEMATIKA7MATIKA66666 66666 Hravá matematika 7 — Ar
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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ISBN: 978-80-7563-263-0

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta
• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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učebnice

8. ročník

pracovní sešit

početníky

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 9 obsahuje:

I. Opakování z 8. ročníku – aritmetika
II. Vyjádření proměnné ze vzorce
III. Soustavy rovnic
IV. Funkce
V. Lomenné výrazy
VI. Goniometrické funkce
VII. Opakování z 8. ročníku – geometrie
VIII. Podobnost
IX. Jehlan, kužel, koule
X. Finanční matematika

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6 Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:I. Opakování z 6. ročníku – aritmetikaII. ZlomkyIII. Celá číslaIV. Racionální číslaV. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procentaVI. Opakování z 6. ročníku – geometrieVII. ShodnostVIII. Středová souměrnostIX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranolPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATEMATIKAHRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-098-8
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Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

ISBN  978-80-7563-099-5
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Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-87881-35-4

9 788087 881354

Hravý dějepis 6 obsahuje kapitoly:
• Úvod do dějepisu
• Pravěk
• Úvod do starověku
• Přední východ
• Egypt
• Indie a Čína
• Řecko
• Řím

V pracovním sešitě Hravý dějepis 6 najdete:
• 52 stran obsahujících 146 zajímavých cvičení 
• ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů
• cvičení vedoucí k uvědomování si historických souvislostí
• mapy z daného období
• průběžně zařazené opakovací kapitoly

Přílohy:
• Přehled dějin pravěku
• Přehled dějin starověkých civilizací
• Památky starověkého světa

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

DĚJEPIS6DĚJEPIS6DĚJEPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

PRAVĚK A STAROVĚK

ISBN:  978-80-87881-75-0

9 788087 881750

Hravý dějepis 6 – Pravěk a starověkHravý dějepis 6 – Pravěk a starověk
Na začátku učebnice se žáci seznámí se základními pojmy dějepisu a institucemi,
 v nichž můžeme získat historické informace.

1) Učebnice zachycuje celé období pravěku a starověku. Nejprve se věnuje 
  vývoji lidského druhu a způsobu života v pravěku od doby kamenné 
  až po dobu železnou. Později se zaměřuje na starověké orientální státy, 
  Mezopotámii, Egypt, Indii a Čínu.

2) Další kapitoly detailně popisují historii starověkého Řecka včetně 
  minojské a mykénské civilizace. Žáci se seznámí s řeckými válečnými 
  konflikty a dalšími významnými událostmi řeckých dějin až do zániku 
  řecké samostatnosti. 

3) Stejně podrobně jsou zpracovány dějiny římské civilizace, řadu zajímavostí 
  se žáci dozvědí o Etruscích, punských válkách i významných osobnostech.

Na konci jednotlivých kapitol je přehled vývoje kultury a života lidí v daném období. 
Součástí jsou vždy obrázky zachycující typické projevy malířství, architektury i běžného 
každodenního života.

V učebnici jsou nakresleny přehledné časové osy pomáhající žákům se v dějinách lépe 
orientovat. Při popisech válečných akcí nebo zmínkách o rozsahu a poloze říší doplňují 
výklad názorné mapy. Průběžně řazené otázky v každé kapitole kladou důraz na logické 
a samostatné myšlení žáků a podporují schopnost
se vyjadřovat. Navíc žákům nenásilnou formou 
posilují orientaci v mezipředmětových vztazích.

Na konci velkých celků (např. pravěku, antického Řecka atd.) 
se nachází souhrnné opakování, které upevní získané 
znalosti a poskytne žákům zpětnou vazbu.

Součástí učebnice jsou rovněž přehledné, abecedně řazené 
rejstříky významných osobností a  důležitých pojmů
souvisejících s probíraným učivem.

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
sešit Hravý dějepis 6.sešit Hravý dějepis 6.
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DĚJEPIS6DĚJEPIS6DĚJEPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

PRAVĚK A STAROVĚK

ISBN:  978-80-7563-094-0

9 788075 630940

Pracovní sešit Hravý přírodopis 6 je rozdělen do následujících kapitol:

•   Opakování učiva 5. ročníku
•   Planeta Země
•   Život na Zemi
•   Buňka
•   Mikroorganismy
•   Rostliny a houby
•   Živočichové – bezobratlí
•   Laboratorní práce

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Další pracovní sešity pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

Pracovní sešit doplňuje učebnice 
Hravý přírodopis 6:

6PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-069-8

9 788075 630698

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Výkladová část učebnice je rozdělena do několika celků, které na sebe logicky navazují.

•   Část Planeta Země je úvodem do nauky o Zemi. Žáci se zde seznámí se vznikem vesmíru 

      a Země včetně stavby zemského tělesa. Volně pak přechází k učivu o vzniku života na Zemi, 

      o jeho základních projevech a podmínkách včetně vztahů mezi organismy a prostředím.

•   Ucelený pohled na buňku jako základní jednotku živých organismů podává žákům část 

      Buňka, v níž se dozví nejen o jednotlivých typech buněk, ale i o stavbě a funkci jejich organel.

•   Největší část učebnice je věnována organismům samotným. Žáci zde naleznou kompletní 

      přehled nižších organismů počínaje viry a bakteriemi, přes řasy, celou říši hub až k široké 

      škále bezobratlých živočichů.

Učebnice je koncipována podle nejnovějších taxonomických poznatků nejnovějších taxonomických poznatků tak, aby umožňovala 

žákům nejen získat kvalitní a hluboké znalosti, ale zároveň je bavila a motivovala. Jednotlivé 

kapitoly jsou obohaceny o výklady nových pojmů, rozšiřující a zajímavé informace, názorná 

schémata, obrázky, závěrečné otázky či náměty na pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet domanáměty na pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet doma.

V polovině a v závěru učebnice je pro žáky připraven bohatý soubor opakovacích otázekopakovacích otázek. 

Na úplném konci jsou obsaženy laboratorní práce a abecedně uspořádaný výkladový slovníček výkladový slovníček

všech použitých důležitých pojmů.

Hravý přírodopis 6Hravý přírodopis 6

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý přírodopis 6 pracovní sešit Hravý přírodopis 6 
vhodný k utužení získaných znalostí. I ten má 
velmi příjemné barevné grafické zpracováníbarevné grafické zpracování, , 
logické uspořádání a velké množství obrázkůvelké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.
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6PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

V pracovním sešitu Hravý zeměpis 7 najdete:
• 56 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol
• každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
    poznámky
• moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
    a kreativitu žáků
• souhrnný test na konci každé kapitoly

Další pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

Pracovní sešit doplňuje 
učebnice Hravý zeměpis 7:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

ISBN: 978-80-7563-071-1

9 788075 630711

7ZEMĚPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS KONTINENTŮ

ISBN:  978-80-7563-072-8

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Do rukou se vám dostává další z řady učebnic zeměpisu, která se tentokrát věnuje Do rukou se vám dostává další z řady učebnic zeměpisu, která se tentokrát věnuje 
vybraným regionům světa – vybraným regionům světa – AfriceAfrice, , AmericeAmerice, , AsiiAsii, , Austrálii a OceániiAustrálii a Oceánii, , ArktiděArktidě
a a AntarktiděAntarktidě. . 

Všechny kapitoly systematicky odpovídají Všechny kapitoly systematicky odpovídají geografické charakteristice regionůgeografické charakteristice regionů
– nejprve se zaměřují na jejich– nejprve se zaměřují na jejich polohu polohu, představují , představují přírodní podmínkypřírodní podmínky (povrch,  (povrch, 
vodstvo, podnebí, přírodní krajiny), dále se věnujívodstvo, podnebí, přírodní krajiny), dále se věnují obyvatelstvu a kultuře obyvatelstvu a kultuře, , 
navazují popisem navazují popisem hospodářství hospodářství (zemědělství, průmysl a služby). Vše propojuje dílčí(zemědělství, průmysl a služby). Vše propojuje dílčí 
regionální přehledregionální přehled a doplňuje informace o nejrůznější a doplňuje informace o nejrůznější turistické atraktivity turistické atraktivity. . 

Základní učební text je i v této učebnici zvýrazněnZákladní učební text je i v této učebnici zvýrazněn klíčovými slovy  klíčovými slovy a obohacen a obohacen 
poutavými zajímavostmipoutavými zajímavostmi. Průběžně jsou zařazeny barevně odlišené panely se . Průběžně jsou zařazeny barevně odlišené panely se 
stručným shrnutímstručným shrnutím probíraného učiva, každý tematický celek uzavírají otázky  probíraného učiva, každý tematický celek uzavírají otázky 
a úkoly k opakování. a úkoly k opakování. 

SpeciálníSpeciální piktogramy piktogramy, , obrázkyobrázky, , schémataschémata, , fotografiefotografie a jiné grafické detaily  a jiné grafické detaily 
napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně 
orientuje naorientuje na rozvíjení konstruktivního a kritického  rozvíjení konstruktivního a kritického 
myšlení myšlení vhodně kladenými otázkami. vhodně kladenými otázkami. 

Na učebnici navazuje Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 7 pracovní sešit Hravý zeměpis 7 
určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho 
barevné zpracováníbarevné zpracování, , logické uspořádánílogické uspořádání
a a velké množství obrázkůvelké množství obrázků
pro lepší pochopení učiva.pro lepší pochopení učiva.

Hravý zeměpis 7Hravý zeměpis 7
Regionální zeměpis kontinentůRegionální zeměpis kontinentů 77
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ZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS KONTINENTŮ

7PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-139-8

9 788075 631398

Pracovní sešit Hravý přírodopis 7 je rozdělen do následujících kapitol:

•   Opakování učiva 6. ročníku
•   Strunatci včetně savců
•   Botanika
•   Společenstva

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Další pracovní sešity pro 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

Pracovní sešit doplňuje 
učebnice Hravý přírodopis 7:

ISBN  xxxxxxxxxxISBN  978-80-7563-047-6

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

9 788075 630476

Další tituly z řady:

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na ZŠ a víceletých gymnáziích.

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 5 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také schéma politického systému ČR. 

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků.

• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami 
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou 
a zábavnou formou.

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami.

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

OBČANSKÁ
VÝCHOVA7OBČANSKÁ7OBČANSKÁ
VÝCHOVA7VÝCHOVA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 7
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ČEŠTINA
HRAVÁ 7777ČEŠTINA7ČEŠTINAČEŠTINA7ČEŠTINAČEŠTINA7ČEŠTINA

Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

HC7_obalka_TISK5.indd   1 04.04.2019   0:01:11

Uvnitř klíč s řešením

ProcvičováníProcvičování
pravopisu
český jazyk
pro 7. ročník ZŠ

Procvičování pravopisu - český jazyk 
pro 7. ročník

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Další tituly z řady 
Procvičování pravopisu – český jazyk pro 2. stupeň ZŠ:

• Procvičování pravopisu je součástí ucelené řady učebnic 
a pracovních sešitů Hravá čeština pro výuku českého jazyka 
na 2. stupni základních škol.

• Pracovní sešit sestavil odborný tým pedagogů a lektorů 
na základě zkušeností s výukou na 2. stupni.

• Pracovní sešit slouží k procvičování pravopisných jevů probíraných 
v 7. ročníku – slovní druhy, vyjmenovaná slova, předpony, 
souhláskové skupiny, shoda přísudku s předmětem, příslovečné 
určení, přívlastek ad.

• Součástí pracovního sešitu je klíč s řešením.

9 788075 631275

ISBN: 978-80-7563-127-5

K. H. Mácha        K. H. Mácha        K. H. Mácha        MARINKAMARINKAMARINKAMARINKA
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ČEŠTINA777ČEŠTINA7ČEŠTINAČEŠTINA7ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Učebnice Hravá čeština 7

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z nauky o významu 
slov, nauky o tvoření slov, tvarosloví, skladby, pravopisu a komunikace a slohu. To vše 
v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele. 

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 7.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština a Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ 
a víceletá gymnázia:

ISBN 978-80-7563-141-1

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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ISBN  978-80-7563-164-0

7LITERATURA
HRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravá literatura 7 pracovní sešit obsahuje:
I. OPAKOVÁNÍ 6. ROČNÍKU
II. PRÓZA
III. POEZIE
IV. STAROVĚKÁ LITERATURA
V. STAROVĚKÁ LITERATURA: ANTIKA
VI. STŘEDOVĚKÁ LITERATURA
VII.  STŘEDOVĚKÁ LITERATURA: PÍSEMNICTVÍ

V ČESKÝCH ZEMÍCH
VIII. RENESANČNÍ LITERATURA EVROPSKÁ
IX. RENESANČNÍ LITERATURA ČESKÁ
X.  BAROKNÍ LITERATURA
XI. KLASICISMUS

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ TESTY

Pracovní sešit je vytvořený v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

77Hravá literatura 7 učebnice
• Obsahuje srozumitelný a přehledný výklad zahrnující úvod do literární vědy, poznatky 
 o tematické a jazykové vrstvě literárního díla, o žánrech, literárních útvarech a autorech 
 prózy i poezie, dále pak charakteristiku jednotlivých literárních období od starověku 
 až po klasicismus.

• Navazuje na žánrové členění literatury v  předchozím ročníku, ve druhé části pak 
 přechází na hledisko chronologické.

• Zahrnuje piktogramy a barevnými panely vyznačené „Úlohy“, které mají podnítit dis-
 kuzi, „Zajímavosti“ ozvláštňující výklad a „Vysvětlivky“, v nichž jsou vyloženy významy 
 některých pojmů z textu.

• Vhodně se doplňuje s  pracovním sešitem, který obsahuje úryvky z literárních děl 
 a rozmanité úlohy na práci s textem.

• Učebnice má přehledné a poutavé grafi cké zpracování.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

Učebnice je vytvořena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem  
pro základní vzdělávání.

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-187-9

LITERATURA
HRAVÁ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 9 obsahuje:

I. Opakování z 8. ročníku – aritmetika
II. Vyjádření proměnné ze vzorce
III. Soustavy rovnic
IV. Funkce
V. Lomenné výrazy
VI. Goniometrické funkce
VII. Opakování z 8. ročníku – geometrie
VIII. Podobnost
IX. Jehlan, kužel, koule
X. Finanční matematika

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠa víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:I. Opakování z 5. ročníkuII. Desetinná číslaIII. Jednotky délky, hmotnosti a obsahuIV. DělitelnostV. Opakování z 5. ročníku – geometrieVI. ÚhelVII. Osová a středová souměrnostVIII. TrojúhelníkIX. Krychle a kvádrPracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník základních škol a víceletá gymnázia.Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN  978-80-7563-099-5

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-050-6

9 788075 630506

Hravý dějepis 7Hravý dějepis 7
Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 6. ročníku a základní pojmy, 
s nimiž se při výuce dějepisu pracuje. 

1) V první části zachycuje učebnice dějiny raného středověku. Nejprve jsou popsány 
  dějiny evropských států od doby zániku západořímské říše. Poté je pozornost 
  věnována dějinám našich zemí od dob Sámovy říše po první české krále. 

2) Další část učebnice je věnována dějinám vrcholného a pozdního středověku 
  až po dobu objevných plaveb. Žáci se opět seznámí nejprve s dějinami významných 
  evropských států a poté s dějinami našich zemí.

3) Posledním oddílem učebnice jsou dějiny raného novověku do konce třicetileté 
  války, znovu jsou odděleně probírány dějiny evropských a českých zemí. 

Na začátku jednotlivých oddílů raného středověku, vrcholného a pozdního středověku 
a novověku je vždy nejprve charakterizována společnost a způsob života lidí. Na konci 
každého ze tří celků pak najdete přehled vývoje kultury a vzdělanosti v jednotlivých obdobích. 

Součástí učebnice jsou přehledné časové osy, které pomáhají žákům lépe se v probírané látce 
orientovat. Texty jsou doplněny obrázky s podrobnými popisky a názornými mapami. 
Průběžně jsou zařazovány rozšiřující otázky a otázky k učivu týkající se mezipředmětových vztahů, 
jejichž prostřednictvím si žáci mohou uvědomit přesahy a vazby probíraných témat. 

Na konci velkých celků (např. evropských dějin raného 
středověku, českých dějin raného středověku atd.) 
je zařazeno souhrnné opakování, které upevní 
získané znalosti a poskytne žákům zpětnou vazbu.   

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík důležitých 
pojmů použitých v učebnici a výběrový rejstřík významných 
osobností.  

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
sešit Hravý dějepis 7.sešit Hravý dějepis 7. Hr
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DĚJEPIS77DĚJEPIS7DĚJEPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

STŘEDOVĚK A RANÝ NOVOVĚK

ISBN:  978-80-7563-068-1

9 788075 630681

Hravý dějepis 7 obsahuje kapitoly:
• Raný středověk
• Vrcholný a pozdní středověk
• Raný novověk

V pracovním sešitě Hravý dějepis 7 najdete:
• 52 stran obsahujících 142 zajímavých cvičení 
• ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů
• cvičení vedoucí k uvědomování si historických souvislostí
• úryvky z kronik, pramenů a mapy z daného období
• průběžně zařazené opakovací kapitoly

Přílohy:
• Chronologický přehled českých a světových dějin
    od roku 600 do roku 1650
• Naučné přehledy vědy, kultury a architektury

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

DĚJEPIS77DĚJEPIS7DĚJEPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

STŘEDOVĚK A RANÝ NOVOVĚK

ISBN:  978-80-7563-156-5

9 788075 631565

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnice obsahově navazuje na Hravý přírodopis 6.
Výkladová část učebnice je rozdělena do dvou hlavních tematických celků, 
věnovaných zoologii a botanice:

• Zoologická část učebnice je věnována strunatcům. Žáci zde naleznou kompletní přehled 
vyšších organismů počínaje charakteristikou celého kmene přes nejjednodušší strunatce 
– pláštěnce a bezlebeční – ke složitějším strunatcům – kruhoústým, parybám, rybám, 
obojživelníkům, plazům, ptákům a savcům. U těchto skupin živočichů se žáci seznámí s jejich 
charakteristikou, stavbou těla a některými zástupci.

• Druhá, botanická část, se zabývá vyššími rostlinami. Žáci se zde seznámí se základními znaky 
vyšších rostlin, jejich vnější a vnitřní stavbou a naleznou zde přehled vyšších rostlin, jejich 
rozdělení a zástupce. Seznámí se jak s rostlinami výtrusnými, tak s rostlinami semennými.

Učebnice je koncipována podle nejnovějších taxonomických poznatků. Umožňuje žákům 
získat kvalitní a hluboké znalosti problematiky, ale zároveň je motivuje a baví. Jednotlivé 
kapitoly jsou zpestřeny o výklady nových pojmů, rozšiřující informace a zajímavosti. Obsahují 
také názorná schémata, obrázky, závěrečné otázky k opakování a zamyšlení a také náměty 
na pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet doma.

Na konci každého tematického celku je pro žáky připravena přehledná taxonomická tabulka 
a bohatý soubor otázek k opakování. 

Na konci celé učebnice jsou náměty pro laboratorní práce 
a abecedně uspořádaný výkladový slovníček všech 
důležitých pojmů.

Hravý přírodopis 7Hravý přírodopis 7

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý přírododopis 7, 
vhodný k upevnění získaných znalostí. Také ten má příjemné 
barevné grafické zpracování, logické uspořádání 
odpovídající učebnici a velké množství obrázkůvelké množství obrázků pro lepší 
pochopení učiva.
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7PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit Hravý přírodopis 8 je rozdělen do následujících kapitol:

•  Opakování učiva 7. ročníku
•  Úvod do biologie člověka
•  Anatomie a fyziologie člověka
•  Vývin jedince
•  Genetika
•  První pomoc

ISBN: 978-80-7563-269-2

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Další pracovní sešity pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

Pracovní sešit doplňuje učebnice 
Hravý přírodopis 8:

8PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

V pracovním sešitu Hravý zeměpis 8 najdete:
• 60 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 9 kapitol
• každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní
    poznámky
• moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci
    a kreativitu žáků
• souhrnný test na konci každé kapitoly

ISBN: 978-80-87881-99-6

Pracovní sešit je připraven v souladu
 s Rámcovým vzdělávacím programem.

Pracovní sešit doplňují učebnice Hravý zeměpis 8:

Další pracovní sešity z řady Hravý zeměpis: 8ZEMĚPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

EVROPA A ČESKÁ REPUBLIKA

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností s výukou 
na ZŠ a víceletých gymnáziích.

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 6 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také příloha s přehledem státních 
svátků České republiky. 

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. 

• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami 
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou 
a zábavnou formou.

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami. 

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

Další pracovní sešity z řady:

ISBN  978-80-7563-048-3 

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.9 788075 630483

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 8

OBČANSKÁ
VÝCHOVA8OBČANSKÁ8OBČANSKÁ
VÝCHOVA8VÝCHOVA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Hravá literatura 8

•  Popisuje barvitě jednotlivá literární období od osvícenství až do 1. poloviny 20. století       
   (včetně meziválečné literatury). Každá z kapitol je přehledně uspořádaná a vždy obsahuje 
   charakteristiku daného literárního směru včetně mezioborových souvislostí (přesah do historie, 
   výtvarného umění, hudby).

•  Stručně, ale výstižně jsou žákům představeni nejvýznamnější autoři jednotlivých literárních 
   směrů z různých zemí světa včetně české literatury.

•  Součástí učebnice je rovněž seznámení se základními literárními druhy, způsoby zpracování 
   textů (poezie, próza) a nejdůležitějšími literárněvědnými pojmy (kompozice díla, žánry).

•  Učebnice je vhodně doplněná pracovním sešitem, který obohacuje výklad o úryvky 
   z konkrétních literárních děl a učí žáky rozmanitým způsobem pracovat s texty,  formulovat 
   myšlenky a obhájit svůj názor.

•  Učebnice je zajímavě a moderně gra� cky zpracována, učivo je logicky a přehledně  uspořádáno.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-87881-01-9

9 788087 881019

9 788087 881019

8LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

HRAVÁ LITERATURA 8 obsahuje:

I. OSVÍCENSTVÍ
II. PREROMANTISMUS
III. ROMANTISMUS
IV. REALISMUS
V. NATURALISMUS
VI. LITERATURA PŘELOMU 20. STOL. – MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY
VII. ČESKÁ MODERNA A BUŘIČI
VIII. MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

Pracovní sešit je vytvořený v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.

ISBN: 978-80-7563-163-3

9 788075 631633
9 788075 631633

8LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV
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Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP 888ČEŠTINA
HRAVÁ
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ČEŠTINA8ČEŠTINA8ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Učebnice Hravá čeština 8

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie 
jazyka, nauky o tvoření slov, tvarosloví, pravopisu, skladby a komunikace a slohu. To vše 
v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele.

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 8.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština a Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ 
a víceletá gymnázia:

ISBN 978-80-7563-066-7

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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8MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN: 978-80-75630-84-1
Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 8 obsahuje:

I. Opakování ze 7. ročníku – aritmetika
II. Mocniny a odmocniny
III. Pythagorova věta
IV. Výrazy
V. Mocniny s přirozeným mocnitelem
VI. Lineární rovnice
VII. Základy statistiky
VIII. Opakování ze 7. ročníku – geometrie
IX. Kruh, kružnice, válec
X. Konstrukční úlohy

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN:  978-80-7563-135-0

9 788075 631350

Hravý dějepis 8 obsahuje kapitoly:
• 2. polovina 17. století a 18. století
• Velká francouzská revoluce a napoleonské války 
• Evropa a svět po napoleonských válkách 
• Revoluce 1848
• 2. polovina 19. století a počátek 20. století
• První světová válka

V pracovním sešitě Hravý dějepis 8 najdete:
• 52 stran obsahujících 149 zajímavých cvičení
• ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů
• cvičení vedoucí k uvědomování si historických souvislostí
• mapy z daného období
• průběžně zařazené opakovací kapitoly

Přílohy:
• Chronologický přehled českých a světových dějin 
   od roku 1700 do roku 1918
• Chronologický přehled zaměřený na průmyslovou revoluci 
    a technický pokrok
• Přehled uměleckých slohů

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

DĚJEPIS8DĚJEPIS8DĚJEPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

NOVOVĚK

99PŘÍRODOPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit Hravý přírodopis 9 je rozdělen do následujících kapitol:

•  Opakování učiva 8. ročníku
•  Geologické vědy
•  Mineralogie
•  Petrologie
•  Geologické děje
•  Geologický vývoj území ČR
•  Půda
•  Geologické dějiny Země
•  Ekologie

ISBN: 978-80-7563-220-3

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý přírodopis:

Další pracovní sešity pro 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia od Vydavatelství Taktik:

Pracovní sešit doplňuje učebnice 
Hravý přírodopis 9:

V pracovním sešitu Hravý zeměpis 9 najdete:

• 56 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 5 kapitol
• každá kapitola obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní 
    poznámky
• moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
    a kreativitu žáků
• souhrnný test na konci každé kapitoly

Další pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

Pracovní sešit doplňuje učebnice Hravý zeměpis 9:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

ISBN: 978-80-7563-298-2

9ZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

LIDÉ A HOSPODÁŘSTVÍ

Pracovní sešit

HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 9

ISBN  978-80-7563-049-0 

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

• Sestavili odborní pedagogové na základě svých zkušeností 
s výukou na ZŠ a víceletých gymnáziích.

• Celkem 56 stran je přehledně rozděleno do 7 kapitol.

• Součástí pracovního sešitu je také příloha s přehledem 
mezinárodních organizací. 

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků. 

• Pestré typy úloh (křížovky, osmisměrky, rébusy, testy s tajenkami 
apod.) slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou 
a zábavnou formou.

• Cvičení jsou doprovázena fotografiemi a kresbami. 

• Obsahuje další náměty i v rámci mezipředmětových vztahů.

Další pracovní sešity z řady:

OBČANSKÁ
VÝCHOVA99OBČANSKÁ9OBČANSKÁ
VÝCHOVA9VÝCHOVA

HRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP9

Hravá literatura 9

•  Poslední díl ucelené řady učebnic Hravá literatura zachycuje vývoj světové i české literatury po    
   roce 1945, ale seznamuje žáky i se současnými autory. Každá kapitola je uvedena stručnou kul-
    turně–historickou charakteristikou daného období, neomezuje se jen na výklad literární historie. 
   Žáci získávají informace, které jim umožňují vnímat jednotlivé autory v kontextu doby, ve které 
    žili a tvořili.

•  Výklad literární historie je prokládán otázkami, které nenásilnou formou vedou žáky k vnímání   
    učiva v souvislostech a k upevňování získaných vědomostí. 

•  Učebnice je vhodně doplněna pracovním sešitem s ukázkami tvorby světových i českých autorů 
  2. poloviny 20. a počátku 21. století.  V učebnici jsou na konci jednotlivých stran odkazy na 
    odpovídající strany pracovního sešitu tak, aby výklad učiva mohl být ihned doplněn o praktickou  
    práci žáka s textem.

•  Učebnice je zajímavě a moderně gra� cky zpracována, učivo je logicky a přehledně uspořádáno.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-007-0

9 788075 6300709 788075 630070

LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

HRAVÁ LITERATURA 9 obsahuje:

I. SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
II. ČESKÁ LITERATURA 1945–1948
III. ČESKÁ LITERATURA 1948 – POLOVINA 50. LET
IV. ČESKÁ LITERATURA 2. POLOVINY 50. A 60. LET
V. ČESKÁ LITERATURA 70. A 80. LET
VI. ČESKÁ LITERATURA PO 1989

Dále:
 PŘEHLED UČIVA
 PRŮBĚŽNÉ OPAKOVÁNÍ

Pracovní sešit je vytvořený v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem 
pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-162-6

9 788075 631626
9 788075 631626

9LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Proti všem          Alois JIRÁSEK

F. L. Věk           Alois JIRÁSEK

Psohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Alois JIRÁSEK

Proti všemProti všemProti všemProti všem                                                  Alois JIRÁSEK

F. L. VěkF. L. VěkF. L. VěkF. L. Věk           F. L. Věk           F. L. Věk Alois JIRÁSEK

Psohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Alois
Staré pověsti české        Alois JIRÁSEK

999ČEŠTINA
HRAVÁ

Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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Proti všem          Alois JIRÁSEK

F. L. Věk           Alois JIRÁSEK

Psohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Alois JIRÁSEK

PsohlavciPsohlavciPsohlavci        Alois JIRÁSEK

Temno        Alois JIRÁSEK

Mezi proudy        Mezi proudy        Mezi proudy Alois

Staré pověsti české        Alois JIRÁSEKPŘÍLOHA
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ČEŠTINA99ČEŠTINA9ČEŠTINA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

Učebnice Hravá čeština 9

 Obsahuje procvičení látky z předchozího ročníku, dále pak výklady a úlohy z obecné teorie 
jazyka, nauky o významu slov, nauky o tvoření slov, tvarosloví, skladby, pravopisu, zvukové 
stránky jazyka a komunikace a slohu. To vše v moderním a příjemném vizuálním zpracování.

 Výklady jsou srozumitelné a přehledné a jsou doplněny rozmanitými typy úloh, díky kterým 
si žáci učivo dobře procvičí.

 U každé úlohy je vyznačena její obtížnost, a to prostřednictvím jedné, dvou či tří teček pod 
čísly úloh.

 Součástí je příloha pro žáky se specifi ckými poruchami učení vytvořená zkušenou odbornicí 
na tuto problematiku. Příloha zahrnuje upravené úlohy z učebnice, stručné a přehledné 
shrnutí základního učiva a metodické pokyny pro učitele.

 Učebnice tvoří celek s pracovním sešitem Hravá čeština 9.

Učebnice je vytvořena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština a Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ 
a víceletá gymnázia:

ISBN 978-80-7563-210-4

6. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

7. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

8. ročník

učebnice pracovní sešitpracovní sešitučebnice

9. ročník

učebnice pracovní sešit

pracovní sešitučebnice
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Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 9 obsahuje:

I. Opakování z 8. ročníku – aritmetika
II. Vyjádření proměnné ze vzorce
III. Soustavy rovnic
IV. Funkce
V. Lomenné výrazy
VI. Goniometrické funkce
VII. Opakování z 8. ročníku – geometrie
VIII. Podobnost
IX. Jehlan, kužel, koule
X. Finanční matematika

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 9. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 7 obsahuje:

I. Opakování z 6. ročníku – aritmetika
II. Zlomky
III. Celá čísla
IV. Racionální čísla
V. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta
VI. Opakování z 6. ročníku – geometrie
VII. Shodnost
VIII. Středová souměrnost
IX. Rovnoběžník, trojúhelník, lichoběžník, hranol

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 7. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

6MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Pracovní sešit je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Hravá matematika 6 obsahuje:

I. Opakování z 5. ročníku
II. Desetinná čísla
III. Jednotky délky, hmotnosti a obsahu
IV. Dělitelnost
V. Opakování z 5. ročníku – geometrie
VI. Úhel
VII. Osová a středová souměrnost
VIII. Trojúhelník
IX. Krychle a kvádr

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím matematiky pro 6. ročník 
základních škol a víceletá gymnázia.

Další pracovní sešity z řady Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ:

ISBN  978-80-7563-133-6

ISBN  978-80-7563-098-8

7MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN  978-80-7563-099-5

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ
a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-244-9

Pracovní sešit Hravý dějepis 9 obsahuje kapitoly:
• Období po 1. světové válce
• 2. světová válka
• Poválečné dějiny od roku 1945
• Kultura a věda v průběhu 20. století
• Komunismus v Československu a sametová revoluce
• Vývoj v Československu po revoluci v roce 1989
• Období od roku 1989 po současnost

V pracovním sešitě Hravý dějepis 9 najdete:
• 52 stran obsahujících 156 zajímavých cvičení
• ilustrace a barevné reprodukce dobových hmotných pramenů
• cvičení vedoucí k uvědomování si historických souvislostí
• mapy z daného období
• průběžně zařazené opakovací kapitoly

Přílohy:
• Přehled vývoje Československé a České republiky
• Chronologický přehled českých a světových dějin 
    od roku 1918 do roku 1995
• Naučný přehled zaměřený na rozvoj techniky, dopravy a vědy

Ucelená řada pracovních sešitů Hravý dějepis:

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

DĚJEPIS9DĚJEPIS9DĚJEPIS
HRAVÝ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY
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2021 99ČESKÝ JAZYK 
A LITERATURA

PŘIJÍMAČKY
Cvičebnice PŘIJÍMAČKY V POHODĚ 9 Český jazyk a literatura obsahuje 
vzorové úlohy pro přípravu žáků 9. tříd na jednotné přijímací řízení 
na střední školy se studiem ukončeným maturitní zkouškou. 

Cvičebnice je rozdělena na dvě části:

⚫ První část tvoří šest testových okruhů. Před každým z nich naleznete 
teoretické shrnutí učiva dané látky. Po tomto výčtu nejdůležitějších pojmů 
a pouček následuje několik řešených vzorových úloh, vedle nichž jsou 
typologicky stejné úlohy bez řešení. Každý okruh je zakončen několika 
úlohami k procvičení.

⚫ Druhá část se skládá z deseti kompletních testů, kde si můžete procvičit 
své znalosti z první části publikace a důkladně se tak připravit k přijímacím 
zkouškám.

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly vytvořit 
si komplexní představu o tematických oblastech, jejichž znalost je potřeba 
k úspěšnému složení jednotné přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka 
a literatury.

OBSAH

⚫ Předmluva a úvodní informace
⚫ Pravopis
⚫ Tvarosloví
⚫ Skladba
⚫ Významy a tvoření slov
⚫ Porozumění textu
⚫ Analýza textu
⚫ Testy 1–10
⚫ Záznamové archy

ISBN: 978-80-7563-288-3

www.etaktik.cz

o shrnutí učiva
o dvojice neřešených a řešených příkladů
o tematicky řazené testové úlohy
o 10 kompletních testů s odpovědními archy
o řešení online

+  E-LEARNING 30 + 30 LEKCÍ
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A 99PŘIJÍMAČKY
MATEMATIKA
Příprava na jednotné přijímací řízení SŠ

2021

Cvičebnice PŘIJÍMAČKY V POHODĚ 9 Matematika obsahuje vzorové úlohy 
pro přípravu žáků 9. tříd na jednotné přijímací řízení na střední školy se 
studiem ukončeným maturitní zkouškou.

Cvičebnice je rozdělena na dvě části:

⚫ První část tvoří sedm testových okruhů. Před každým z nich naleznete 
teoretické shrnutí učiva dané látky. Po tomto výčtu nejdůležitějších pojmů 
a pouček následuje několik řešených vzorových úloh, vedle nichž jsou 
typologicky stejné úlohy bez řešení. Každý okruh je zakončen několika 
úlohami k procvičení.

⚫ Druhá část se skládá z deseti kompletních testů, kde si můžete procvičit 
své znalosti z první části publikace a důkladně se tak připravit k  přijímacím 
zkouškám.

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly 
vytvořit si komplexní představu o tematických oblastech, jejichž 
znalost je potřeba k úspěšnému složení jednotné přijímací zkoušky 
z matematiky na SŠ.

OBSAH

⚫ Předmluva a úvodní informace
⚫ Celá čísla, zlomky, mocniny, odmocniny
⚫ Jednotky délky, obsahu, objemu
⚫ Tabulky, diagramy, procenta
⚫ Algebraické výrazy, rovnice
⚫ Slovní úlohy
⚫ Geometrické výpočty
⚫ Konstrukční úlohy
⚫ Testy 1–10
⚫ Záznamové archy

ISBN 978-80-7563-289-0

www.etaktik.cz

o shrnutí učiva
o dvojice neřešených a řešených příkladů
o tematicky řazené testové úlohy
o 10 kompletních testů s odpovědními archy
o řešení online

+  E-LEARNING 30 + 30 LEKCÍ

 prostor pro zápis obsahu 20 přečtených knih
 rozdělení knih podle žánrů
 předtištěnou osnovu pro snazší zápis knihy
  15 různých úkolů podporujících fantazii, 

kreativitu a samostatné uvažování, podle 
nichž žák prokáže, že knihu skutečně četl

 doporučenou četbu pro žáky 2. stupně ZŠ  
 rejstřík pojmů
 citáty k zamyšlení

ISBN  978-80-7563-117-6 

ČTENÁŘSKÝ DENÍK OBSAHUJE:

JMÉNO

ŠKOLA

TŘÍDA ŠKOLNÍ ROK

Učebnice, pracovní sešity 
a další učební pomůcky lze objednat na

www.etaktik.cz

ČTENÁŘSKÝ 
DENÍK 

MŮJ
MŮJ

pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-153-4

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Dostává se Vám do rukou učebnice Hravý zeměpis 8 – Evropa, v níž poznáte 
světadíl, který obýváme. 

Nejprve se seznámíte s vymezením, polohou a přírodními podmínkami 
(povrchem, vodstvem, podnebím a vegetací) tohoto světadílu a následně 
budete moci poznat i jeho socioekonomickou charakteristiku (obyvatelstvo 
a hospodářství).

Přehled jednotlivých regionů Evropy – střední, severní, západní, jižní, východní 
a jihovýchodní – zahrnuje kromě obecné charakteristiky, tedy toho, co je pro 
všechny státy daného regionu společné, také bližší seznámení s evropskými 
státy. Každý stát je uveden stručnými základními informacemi o hlavním 
městě, státním zřízení, rozloze, počtu obyvatel, roce vstupu do EU a NATO, 
měně, úředním jazyce, a nechybí ani vyobrazení státní vlajky. Vedle přírodní 
a socioekonomické charakteristiky je věnována pozornost například slavným 
osobnostem a významným pamětihodnostem daného státu. 

Učební text je rozšířen o zajímavosti, které poskytují žákům informace nad rámec 
učiva a propojují poznatky s ostatními předměty, a doplněn množstvím obrázků, 
map a grafů. Jednotlivé kapitoly uzavírají otázky a úkoly k zopakování a upevnění 
učiva.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 8 
určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho 
barevné zpracování, logické uspořádání a velké 
množství obrázků pro lepší pochopení učiva.

Hravý zeměpis 8
Evropa ZEMĚPIS

HRAVÝ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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ISBN: 978-80-7563-140-4

9 788075 631404

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Výkladová část učebnice je rozdělena do několika celků, které na sebe logicky navazují.

• V první části učebnice je zopakováno učivo sedmého ročníku. Žáci si zde osvěží své znalosti 
botaniky a zoologie. 

• Druhá část učebnice je věnována úvodu do biologie člověka. Žáci se zde seznámí s etologií, 
původem a vývojem člověka a lidskými rasami. 

• Třetí, nejrozsáhlejší část učebnice je věnována jednotlivým orgánovým soustavám. 
Žákům je zde poskytnut ucelený pohled na stavbu lidského těla. Nedílnou součástí jsou 
také kapitoly o vývinu jedince, genetice a první pomoci.

• Čtvrtou část učebnice tvoří abecedně řazený slovníček použitých pojmů. 
• Pátá část je věnována pokusům, na kterých si žáci procvičí a upevní své znalosti z oblasti 

biologie člověka. 

Učebnice vychází z nejnovějších vědeckých poznatků o vývoji člověka a stavbě jeho těla. 
Žákům jsou tak poskytnuty informace, které jim umožní osvojení si kvalitních znalostí o lidech, 
tedy o nich samých. Jednotlivé kapitoly jsou obohaceny o výklady nových pojmů, zajímavosti, 
názorná schémata, obrázky a závěrečné otázky. V rámci kapitol jsou uvedeny také náměty 
na domácí pokusy. 

Učebnice je tedy koncipována tak, aby žáky učivo bavilo a bylo pro ně zajímavé a poutavé. 

V polovině a závěru učebnice jsou zařazeny opakovací otázky a úkoly, 
které žákům pomohou zjistit míru získaných znalostí. 

Hravý přírodopis 8Hravý přírodopis 8

V polovině a závěru učebnice jsou zařazeny opakovací otázky a úkoly, 

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý přírodopis 8Hravý přírodopis 8, 
vhodný k upevnění získaných znalostí. Také ten má příjemné 
barevné grafické zpracováníbarevné grafické zpracování, logické uspořádání odpovídající 
učebnici a velké množství obrázků velké množství obrázků pro lepší pochopení učiva.
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Učebnice pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

ISBN:  978-80-7563-151-0

Hravý dějepis 8Hravý dějepis 8
Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 7. ročníku a základní pojmy, s nimiž se při výuce dějepisu 
pracuje. 

Učebnice zachycuje dějiny novověku od konce třicetileté války do konce první světové války. 
Nejprve je popsáno období 2. poloviny 17. a 18. století. Poté je pozornost věnována Velké fran-
couzské revoluci a napoleonským válkám, dějinám Evropy a světa po napoleonských válkách, 
revolucím v roce 1848 a dějinám 2. poloviny 19. století. Poslední oddíl učebnice se týká první 
světové války a jejích důsledků.

V úvodu každého oddílu je vždy stručně charakterizováno dané období a v jednotlivých 
oddílech najdete i kapitoly věnované vývoji kultury, vědy, vzdělanosti a pokroku. 
Kromě dějin evropských a světových se učebnice podrobně zabývá také dějinami českých zemí. 
Na konec jednotlivých větších celků je zařazeno souhrnné opakování daného období, které má 
upevnit získané znalosti a poskytnout žákům zpětnou vazbu. 

V učebnici lze nalézt přehledné časové osy, díky nimž se žáci lépe zorientují v probírané lát-
ce. Texty jsou doplněny také obrázky s popisky obsahujícími rozšiřující učivo a podrobnými
mapami. Průběžně zařazované otázky na konci každé kapitoly kladou důraz na logické a sa-
mostatné myšlení žáků a podporují jejich schopnost se vyjadřovat. Dále nechybí ani  rozšiřu-
jící otázky a otázky týkající se mezipředmětových vztahů, díky nimž si mohou žáci uvědomit 
přesahy a vazby jednotlivých témat. 

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík důležitých 
pojmů použitých v učebnici a výběrový rejstřík významných 
osobností.  

Učebnice je připravena v souladu Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
sešit Hravý dějepis 8.sešit Hravý dějepis 8.
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DĚJEPIS8DĚJEPIS8DĚJEPIS
Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

NOVOVĚK

HRAVÝHRAVÝ

SLOH
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP 666Hravý sloh pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Ucelená řada titulů Hravý sloh:

• Hravý sloh je graficky atraktivně zpracovaný pracovní sešit, který 
doplňuje ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština 
a literatura pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

• Nabízí mnoho rozmanitých tvořivých úloh, jimiž mohou učitelé 
vhodně obohatit hodiny slohu.

• Kapitoly jsou věnovány jednotlivým slohovým útvarům, které 
jsou zastoupeny řadou ukázek. Zahrnují jednoduché formuláře, 
nejpoužívanější komunikační žánry, různé druhy popisu, 
výpisky a výtah, encyklopedická hesla, vypravování a reklamní 
a propagační texty.

• V kapitole si žák přečte ukázku daného slohového útvaru, v dílčích 
úlohách se naučí poznávat jazykové prostředky typické pro tento 
útvar a pracovat s nimi a nakonec samostatně píše delší text.

• Sešity jsou sestaveny tak, aby byly vhodným doplňkem k různým 
učebnicím.

ISBN 978-80-7563-150-3

www.etaktik.cz

SLOH
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP 77Hravý sloh pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Ucelená řada titulů Hravý sloh:

• Hravý sloh je graficky atraktivně zpracovaný pracovní sešit, který 
doplňuje ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština 
a literatura pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia.

• Nabízí mnoho rozmanitých tvořivých úloh, jimiž mohou učitelé 
vhodně obohatit hodiny slohu.

• Kapitoly jsou věnovány jednotlivým slohovým útvarům, které 
jsou zastoupeny řadou ukázek. Zahrnují různé druhy popisu, 
charakteristiku, výtah, žádost, životopisy, motivační dopis či 
vypravování. Nechybí ani kapitola věnovaná práci s tabulkami a grafy.

• V kapitole si žák přečte ukázku daného slohového útvaru, v dílčích 
úlohách se naučí poznávat jazykové prostředky typické pro tento útvar 
a pracovat s nimi a nakonec samostatně píše delší text.

• Sešity jsou sestaveny tak, aby byly vhodným doplňkem k různým 
učebnicím.

ISBN 978-80-7563-189-3

www.etaktik.cz

Hravý početník 6 – procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 6. ročníku ZŠ.

•	 Strany jsou přehledně rozděleny, zpravidla do 3 sloupců
s gradujícím stupněm náročnosti.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

66Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

ISBN: 978-80-7563-175-6

9 788075 631756

88Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

Hravý početník 8 – procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 8. ročníku ZŠ.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-179-4

9 788075 631794

999Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

Hravý početník 9 – procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 9. ročníku ZŠ.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-181-7

9 788075 631817

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999FYZIKA
HRAVÁHRAVÁ

Pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

ISBN: 978-80-7563-279-1

Pracovní sešit je připraven v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Hravá fyzika 8 obsahuje kapitoly:
I. Vyjádření neznámé ze vzorce

II. Mechanická práce
III. Teplo
IV. Změna skupenství látek
V. Elektrické jevy a zákony

VI. Zvukové jevy
VII. Meteorologie

Hravá fyzika 9
pracovní sešit

Přednosti pracovního sešitu Hravá fyzika:

• atraktivní grafická úprava podporující přehlednost 
probírané látky

• vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem

• kreativní cvičení připravená zkušenými pedagogy

• možnost využívat během výuky interaktivní sešit 
s bonusovým digitálním obsahem

• pracovní sešit je vhodným doplňkem 
k učebnici Hravá fyzika 8

ISBN: 978-80-7563-278-4

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.  

Učebnice plynule navazuje a doplňuje předchozí díly Hravá fyzika 6, 7 a 8. Učebnice se dělí 
na sedm kapitol a to vedení elektrického proudu, magnetické pole, elektromagnetická indukce, 
elektromagnetické záření, optika, jaderné reakce astronomie. Díky speciálním piktogramům 
se žáci dobře orientují v textu a jsou upozorněni na pokusy, domácí pokusy, mezipředmětové 
vztahy, zajímavosti a na praktické využití. Učební materiál je rovněž obohacen o úkoly.

Text učebnice je doplněn řadou vzorových početních příkladů, každá kapitola je zakončena 
shrnutím a kontrolními otázkami k probranému učivu. 

V závěru učebnice se nachází abecedně seřazený přehledný rejstřík pojmů. Učebnice obsahuje 
velké množství fotografií a obrázků, má atraktivní barevné grafické zpracování a je napsána 
v souladu s RVP. 

Hravá fyzika 9
učebnice

Učebnici Hravá fyzika 9 vhodně doplňuje pracovní sešit 
Hravá fyzika 9,ve kterém si žáci mohou procvičit probrané 
učivo a upevnit znalosti získané díky této učebnici.

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999FYZIKA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

H
ra

vá
 fy

zi
ka

 8
 – 

uč
eb

ni
ce

 p
ro

 8
. r

oč
ní

k Z
Š 

a 
ví

ce
le

tá
 g

ym
ná

zia

ISBN: 978-80-7563-205-0

9 788075 632050

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnice je rozdělena do dvou tematických celků:

• První a rozsáhlejší se zabývá geologickými vědami, seznamuje žáky s jejich přehledem 
i předměty studia. Podrobně se věnuje mineralogii, petrologii, geomorfologii a paleontologii.  
V mineralogické části učebnice jsou žáci obeznámeni s fyzikálními vlastnostmi nerostů, 
s jejich dělením podle chemického složení i jednotlivými zástupci. V petrologické části se žáci 
dozvědí, jak se třídí horniny podle způsobu vzniku, a poznají typické horniny jednotlivých 
skupin. Geomorfologická část se věnuje problematice formování zemského povrchu 
prostřednictvím vnitřních a vnějších geologických dějů. V poslední části geologického celku, 
věnované paleontologii, se žáci seznámí s geologickými dějinami a s vývojem života na Zemi.

• Druhý tematický celek učebnice se zaměřuje na základy ekologie. Žáci se v něm setkají 
se základními ekologickými pojmy, poznají důsledky vlivu neživých složek prostředí 
na organismy a také se dozvědí něco o vztazích mezi jednotlivými populacemi v rámci 
ekosystémů a jejich působení na organismy. Poslední část ekologického bloku učebnice 
je věnována působení člověka a ochraně životního prostředí.

Učebnice byla vytvořena na základě nejnovějších poznatků z oblasti geologie i ekologie a je 
koncipována tak, aby žáci získali nejen kvalitní znalosti o dané problematice, ale také motivaci 
a zájem o probírané učivo. I z tohoto důvodu jsou jednotlivé kapitoly obohaceny o motivační 
úlohy, rozšiřující informace a zajímavosti, výklady nových pojmů, velké množství obrázků, 
názorných schémat a podnětů pro pokusy, které si žáci mohou vyzkoušet ve škole či doma. 
V učebnici jsou rovněž na konci jednotlivých kapitol zařazeny otázky sloužící k opakování. 

V polovině a na konci učebnice mají žáci k dispozici dva soubory
 opakovacích otázek, jež se věnují probraným tématům. 
Na závěr je zařazeno několik námětů na laboratorní práce 
a výkladový slovníček s přehledem použitých pojmů.

Na učebnici svou tematikou navazuje podobně 
graficky i logicky strukturovaný pracovní sešit 
Hravý přírodopis 9, který je vhodný k dalšímu 
procvičení a upevnění získaných vědomostí.

Hravý přírodopis 9
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9PŘÍRODOPIS
HRAVÝ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia

V souladu s RVP ZV

Hravý zeměpis 9
Lidé a hospodářství

Do rukou se vám dostává poslední díl z řady učebnic zeměpisu s podtitulem 
Lidé a hospodářství. 

Tato učebnice, díky níž se můžete detailněji seznámit s politickým zeměpisem – 
od kolonizace světa až po mezinárodní organizace – se kromě jiného zaměřuje 
na obyvatelstvo Země, jeho kulturu, sídla aj. V kapitole Světové hospodářství 
se seznámíte s jeho sektory, jednotlivé podkapitoly se zaměřují na zemědělství, 
průmysl, dopravu, služby a na jejich vzájemné propojení. Nechybí ani učivo 
zabývající se problematikou životního prostředí a jeho globálních změn.

Jako bonus učebnice obsahuje kreativní projektové strany podporující samostatnou 
i týmovou práci.

Speciální piktogramy, obrázky, schémata, fotografie a jiné grafické detaily pomáhají 
k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně orientuje na rozvíjení konstruktivního 
a kritického myšlení vhodně kladenými otázkami.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 9, 
který je určen k upevnění získaných znalostí. 
Snad vás potěší jeho barevné zpracování, 
logické uspořádání a velké množství obrázků 
pro lepší pochopení učiva.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 9, 

ISBN: 978-80-7563-287-6

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

99

Hr
av

ý 
ze

m
ěp

is 
9 

– L
id

é 
a 

ho
sp

od
ář

st
ví

ZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

LIDÉ A HOSPODÁŘSTVÍ

ISBN:  978-80-7563-242-5

Hravý dějepis 9Hravý dějepis 9

Na začátku učebnice si žáci zopakují učivo 8. ročníku a základní pojmy, s nimiž se při výuce 
dějepisu pracuje.

Učebnice zachycuje dějiny od konce první světové války. Nejprve je popsáno meziválečné 
období, poté následuje samostatná kapitola věnovaná druhé světové válce. Další oddíl se týká 
poválečných dějin do 60. let 20. století a po něm následující část popisuje události spojené 
s obdobím od 60. let do pádu komunismu. Poslední část učiva se věnuje dějinám po roce 1989.

V úvodu každého oddílu je vždy stručně charakterizováno dané období, samostatné 
kapitoly jsou věnovány vývoji kultury, vědy a techniky.

Součástí učebnice jsou přehledné časové osy, díky nimž se žáci lépe zorientují v probírané látce. 
Texty jsou doplněny obrázky s podrobnými popisky, ukázkami z dobové literatury a názornými
mapami. Průběžně jsou zařazovány rozšiřující otázky a otázky týkající se mezipředmětových 
vztahů, jejichž prostřednictvím si žáci mohou uvědomit přesahy a vazby v rámci probíraných 
témat. V závěru jednotlivých kapitol nechybí shrnutí ani opakovací otázky, které slouží nejen 
k upevnění získaných znalostí, ale jsou zaměřeny i na vyšší úrovně vzdělávacích cílů.

Na konci každého z pěti velkých celků je zařazeno 
souhrnné opakování s cílem upevnit získané znalosti 
a poskytnout žákům zpětnou vazbu.

Součástí učebnice je rovněž abecední rejstřík
důležitých pojmů použitých v učebnici a výběrový 
rejstřík významných osobností.

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Učebnici doplňuje pracovní Učebnici doplňuje pracovní 
sešit Hravý dějepis 9.sešit Hravý dějepis 9. Hr
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DĚJEPIS9DĚJEPIS9DĚJEPIS
HRAVÝHRAVÝ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

NEJNOVĚJŠÍ DĚJINY

6Početník6Početník6Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ6Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ6Početník
hravýhravýhravýhravýhravý

Početník
Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

Hravý početník 6 – procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 6. ročníku ZŠ.

•	 Strany jsou přehledně rozděleny, zpravidla do 3 sloupců
s gradujícím stupněm náročnosti.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-174-9

9 788075 631749

6666Početník6Početník6Početník666Početník666hravý6hravýhravý6hravýhravý6hravý6Početník6Početník6Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ6Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
6

V souladu s RVP ZV

Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 6. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. díl

8Početník8Početník8Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

Početník
hravýhravýhravýhravýhravý

Početník
Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl8Početník8Početník888hravý8hravýhravý8hravýhravý8hravý8Početník8Početník8Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ8Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV
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V souladu s RVP ZV

2. díl82. díl
Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. díl

Hravý početník 8 – procvičovací sešit pro 8. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 8. ročníku ZŠ.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-178-7

9 788075 631787

9Početník
Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

Početník
hravýhravýhravý

Početník
Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl9Početník9Početník99999hravý9hravýhravý9hravýhravý9hravýhravý9hravýhravý9hravý9Početník9Početník9Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ9Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

2. díl92. díl
Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. díl

Hravý početník 9 – procvičovací sešit pro 9. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 9. ročníku ZŠ.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-180-0

9 788075 631800
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6Hravá literatura 6 učebnice
• Obsahuje srozumitelný a  přehledný výklad zahrnující téma literatury jako takové, 
 lidovou slovesnost, literární druhy, epické, lyrické a  dramatické žánry, jazykové pro-
 středky používané v umělecké literatuře a komiks, dále pak také informace o jednot-
 livých autorech typických pro dané literární žánry.

• Spolu s  první částí učebnice pro sedmý ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletých 
 gymnázií je zaměřena na žánrové členění literatury. Dále se učebnice věnují chrono-
 logickému vývoji literatury.

• Zahrnuje piktogramy a barevnými panely vyznačené „Úlohy“, které mají podnítit dis-
 kuzi, „Zajímavosti“ ozvláštňující výklad a „Vysvětlivky“, v nichž jsou vyloženy významy 
 některých pojmů z textu.

• Vhodně se doplňuje s  pracovním sešitem, který ji doprovází úryvky z  literárních děl 
 a rozmanitými úlohami na práci s textem.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

Učebnice je vytvořena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem  
pro základní vzdělávání.

učebnice

8. ročník

6. ročník

9. ročník

7. ročník

učebnice

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-134-3

LITERATURA
HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

Učebnice 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
V souladu s RVP
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Učebnice 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie
V souladu s RVP

Učebnice 
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HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
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učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit
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Učebnice 
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie
V souladu s RVP

Učebnice 
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HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3
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Učebnice 
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
V souladu s RVP
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3
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Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

GEOMETRIE
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ISBN: 978-80-7563-263-0
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:
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Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

Učebnice 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
V souladu s RVP

Učebnice 
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HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
MATIKA6MATIKA

Učebnice 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie
V souladu s RVP

Učebnice 
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učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky

Učebnice 
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie
V souladu s RVP

Učebnice 
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HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3
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Učebnice 
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
V souladu s RVP

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3
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početníky pracovní sešit
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početníky

Hr
av

á m
at

em
at

ik
a 7

 — 
Ar

itm
et

ik
a

9MATE
MATIKA

HRAVÁHRAVÁ

Učebnice pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

GEOMETRIE
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www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-263-0

77Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl

Hravý početník 7 – procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 7. ročníku ZŠ.

•	 Strany jsou přehledně rozděleny, zpravidla do 3 sloupců
s gradujícím stupněm náročnosti.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-177-0

9 788075 631770

7Početník7Početník7Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ7Početník
hravýhravýhravýhravýhravýhravý

Početník
Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

2. díl7777Početník7Početník77hravý7hravýhravý7hravý7Početník7Početník7Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ7Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

Početník
hravý

Procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ
V souladu s RVP ZV

1. díl

Hravý početník 7 – procvičovací sešit pro 7. ročník ZŠ

•	 Sešit je plný příkladů určených k důkladnému procvičování
matematiky 7. ročníku ZŠ.

•	 Strany jsou přehledně rozděleny, zpravidla do 3 sloupců
s gradujícím stupněm náročnosti.

•	 Může být využíván k desetiminutovkám nebo domácí
přípravě žáků.

Početník je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.

Ucelená řada procvičovacích sešitů Hravý početník pro 2. stupeň ZŠ

ISBN: 978-80-7563-176-3

9 788075 631763

pracovní sešit

8. ročník

početníky pracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

9. ročník

početníkypracovní sešit

8. ročník

početníky

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, 
Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována
• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh 

z reálného života
• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti
• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci 

tematických celků
• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink 

klíčových kompetencí
• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými 

didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků 
Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

Učebnice 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
V souladu s RVP

Učebnice 

MATE
MATIKA

HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
MATIKA6MATIKA

Učebnice 
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie
V souladu s RVP

Učebnice 
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MATIKA

HRAVÁ 6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia6MATE6MATE
MATIKA6MATIKA

učebnice

6. ročník

pracovní sešit početníky

pracovní sešit

7. ročník

početníky

Učebnice 
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Geometrie
V souladu s RVP

Učebnice 
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MATIKA

HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Geometrie

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3
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Učebnice 
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
Aritmetika
V souladu s RVP

Učebnice 
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MATIKA

HRAVÁ 7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia7MATE7MATE
MATIKA7MATIKA

Učebnice Hravá matematika 7 – Aritmetika

• obsahuje šest tematických celků: Opakování učiva 6. ročníku, Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr a Procenta

• je moderně a přehledně zpracována

• nedílnou součástí jsou srozumitelné výklady doplněné rozmanitými typy úloh z reálného života

• u každé úlohy je vyznačen stupeň náročnosti

• zpětnou vazbou ke zvládnutí učiva jsou kontrolní tematické práce na konci tematických celků

• obsahuje projekty, které usnadňují zařazení průřezových témat do výuky a trénink klíčových kompetencí

• byla sestavena zkušenými pedagogy z praxe ve spolupráci s předními českými didaktiky pedagogických fakult

Ucelená řada učebnic, pracovních sešitů a početníků Hravá matematika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia:

www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-192-3
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Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP
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www.etaktik.cz

ISBN: 978-80-7563-263-0

ZEMĚPISZEMĚPISZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝHRAVÝHRAVÝHRAVÝHRAVÝ

ZEMĚPIS
Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaUčebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaUčebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

EVROPA

ISBN: 978-80-7563-152-7

9 788075 631527

Učebnice je připravena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem.

Držíte v rukou učebnici Hravý zeměpis 8 s podtitulem Česká republika.
Členění této učebnice odpovídá uspořádání, na které jste si už zvykli během práce 
s předcházejícími díly. Dozvíte se zde informace týkající se polohy a přírodních 
podmínek České republiky, dále obyvatelstva, jeho vývoje, složení i osídlení 
a nechybí zde ani charakteristika našeho hospodářství. 

Detailněji budete moci poznat Českou republiku z hlediska jednotlivých správních 
celků – krajů, jejichž přehled začíná hlavním městem Prahou a postupně probírá 
všech dalších 13 krajů.  Dílčí kapitoly o správních celcích České republiky jsou 
uvozeny stručnou charakteristikou a doplněny přehlednou mapou. Užitečný je také 
přehled českých památek zapsaných na seznam hmotného kulturního dědictví 
UNESCO, který je zařazen v závěru.

Speciální piktogramy, obrázky, schémata, fotografie a jiné grafické detaily 
napomáhají k lepšímu osvojení učiva. Učebnice se cíleně orientuje na rozvíjení 
konstruktivního a kritického myšlení vhodně kladenými otázkami.

Na učebnici navazuje pracovní sešit Hravý zeměpis 8 
určený k utužení získaných znalostí. Potěší vás jeho 
barevné zpracování, logické uspořádání a velké 
množství obrázků pro lepší pochopení učiva.

Hravý zeměpis 8
Česká republika 8ZEMĚPIS

HRAVÝ

Učebnice pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP

ČESKÁ REPUBLIKA
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CESKÝ
JAZYK 7

pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

aktivizační a opakovací úlohy

zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online

CESKÝ
JAZYK 8

pracovní sešit pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

aktivizační a opakovací úlohy

zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online

CESKÝ
JAZYK 9

pracovní sešit pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
v souladu s RVP

aktivizační a opakovací úlohy

zásoba úloh na procvičování jednotlivých jevů

 teoretické shrnutí učiva

postupná příprava na přijímací řízení

 řešení online
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Občanka 6
Chytrý 
občan

Občanka 7
Chytrý 
občan

Občanka 7
Chytrý 
občan
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Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 pro ZŠ a  víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: pozdravy, rodina, zvířata a národ-
nosti. Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-328-6

11GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník
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7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník
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GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník
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9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník
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GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník
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V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník
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Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6
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Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník
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7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník
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GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník
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9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník
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GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník
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pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník
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pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník
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Procvičovací sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: pozdravy, rodina, zvířata a národ-
nosti. Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-328-6

11GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení (DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9
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88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení (DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6
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88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3
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Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9
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Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

1PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročník7. ročník

9. ročník

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

ISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník
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pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení7. ročník

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ, uvedených v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série cvičení je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata volný čas, hobby, přátelé, oblíbené jídlo, která žáci důkladně procvičí jak ve drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, ve kterém si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace jsou řešení jednotlivých cvičení8. ročník7. ročník

9. ročník
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Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5
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7Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
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II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 6. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL
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V souladu s RVP ZV
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Uvnitř klíč s řešením
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6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a  víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: škola, denní režim a orientace 
ve městě. Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvo-
řivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6

44GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: pozdravy, rodina, zvířata a národ-
nosti. Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-328-6

11GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení (DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení (DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6

44GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

1PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

Ж
PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV
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Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a  víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6

44GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: pozdravy, rodina, zvířata a národ-
nosti. Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-328-6

11GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení (DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení (DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6

44GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

1PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám
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GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV
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9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9
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Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 8. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5
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Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 7. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5
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Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 6. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5
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Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a  víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: nakupování, jídlo, oblečení a lid-
ské tělo. Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvo-
řivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6
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Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9
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Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl
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Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení 
(DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, 
tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6
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• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 1 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: pozdravy, rodina, zvířata a národ-
nosti. Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-328-6

11GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 3 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení (DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-330-9

33GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 4 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení (DUPLICITA S #2). Žáci si je důkladně procvičí jak v drilovacích, tak v tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-331-6

44GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých úlohách, křížovkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafi cké zpracování• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených gramatických jevů• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročníkGRAMATIKA 9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám8. ročníkGRAMATIKA7. ročník

9. ročníkGRAMATIKA GRAMATIKAISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

1PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Ruská gramatika 2 pro ZŠ a víceletá 
gymnázia

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům 
a slovní zásobě pro ZŠ a víceletá gymnázia

• v úvodu každé série úloh je příslušný gramatický jev přehledně 
vysvětlen pomocí příkladů

• důraz je kladen na tato témata: zaměstnání, volný čas a bydlení. 
Žáci si je důkladně procvičí jak v  drilovacích, tak v  tvořivých 
úlohách, křížovkách či překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování

• v závěrečném testu si žáci prověří celkové znalosti uvedených 
gramatických jevů

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-329-3

22GRAMATIKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍL

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl I. DÍL GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnáziaV souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl II. DÍLISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

88GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

II. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

77GRAMATIKA
NĚMECKÁNĚMECKÁ

Procvičovací sešitpro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

Procvičovací sešit Německá gramatika pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia – 1. díl

• obsah procvičovacího sešitku odpovídá gramatickým jevům a slovní zásobě pro první pololetí 8. ročníku ZŠ tak, jak jsou uvedené v nejčastěji používaných učebnicích německého jazyka v rámci úrovně A1• v úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen pomocí příkladů• důraz je kladen na témata: volný čas, hobby, přátelé a oblíbené jídlo. Žáci si je důkladně procvičí jak ve  drilovacích, tak ve tvořivých úlohách, tajenkách či překladových cvičeních• moderní a atraktivní grafické zpracování, které žáky zaujme• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti gramatických jevů z prvního pololetí 8. ročníku ZŠ• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

8. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV

7. ročník

9. ročník

GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, I. dílV souladu s RVP ZV GRAMATIKANĚMECKÁNĚMECKÁProcvičovací sešitekpro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia, II. dílV souladu s RVP ZVISBN: 978-80-7563-273-9

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

ISBN: 978-80-7563-328-6

Ж
PÍSANKA
Procvičovací sešit
pro ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

RUSKÁ Д
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Uvnitř klíč s řešením

Procvičovací sešit Anglická gramatika pro 9. ročník ZŠ 
a víceletá gymnázia – 2. díl

• obsah procvičovacího sešitu odpovídá gramatickým jevům a slovní 
zásobě pro první pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých gymnázií

• v  úvodu každé série úloh je gramatický jev přehledně vysvětlen 
pomocí příkladů

• důraz je kladen na témata: já, domov, rodina. Žáci si je důkladně 
procvičí jak ve  drilovacích, tak ve  tvořivých úlohách, tajenkách či 
překladových cvičeních

• moderní a atraktivní grafi cké zpracování, které žáky zaujme

• obsahuje závěrečný test, v němž si žáci prověří celkové znalosti 
gramatických jevů z  prvního pololetí 5. ročníku ZŠ a víceletých 
gymnázií

• součástí publikace je klíč s řešením k jednotlivým úlohám

ISBN: 978-80-7563-271-5

5. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

5GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 5. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

7. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

7GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 7. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

6. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

6GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

8. ročník

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

I. DÍL

Uvnitř klíč s řešením

8GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ

II. DÍL

9. ročník

Uvnitř klíč s řešením

GRAMATIKA
Pracovní sešit
pro 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia
V souladu s RVP ZV

ANGLICKÁANGLICKÁ
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Balíček Přijímačky 9 V POHODĚ
Český jazyk a literatura a Matematika

• Předmluva a úvodní informace
• Pravopis
• Tvarosloví
• Skladba
• Významy a tvoření slov
• Porozumění textu
• Analýza textu
• Testy 1–7 + odpovědní archy

• Shrnutí učiva
• Dvojice řešených a neřešených příkladů
• Řešení online

• Předmluva a úvodní informace
• Informace k přijímacím zkouškám 
• Rady, tipy, triky
• Celá čísla, zlomky, mocniny, odmocniny
• Jednotky délky, obsahu, objemu 
• Tabulky, diagramy, procenta
• Algebraické výrazy, rovnice
• Slovní úlohy 
• Geometrické výpočty 
• Konstrukční úlohy 
• Testy 1–7 + odpovědní archy

• Shrnutí učiva
• Dvojice řešených a neřešených příkladů  
• Řešení online 

PŘIJÍMAČKY 9 V POHODĚ 
Český jazyk a literatura 

Příprava na jednotné přijímací  
řízení SŠ

PŘIJÍMAČKY 9 V POHODĚ 
Matematika 

Příprava na jednotné přijímací  
řízení SŠ

+

136 barevných stran A4 140 barevných stran A4
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2021 99ČESKÝ JAZYK 
A LITERATURA

PŘIJÍMAČKY
Cvičebnice PŘIJÍMAČKY V POHODĚ 9 Český jazyk a literatura obsahuje 
vzorové úlohy pro přípravu žáků 9. tříd na jednotné přijímací řízení 
na střední školy se studiem ukončeným maturitní zkouškou. 

Cvičebnice je rozdělena na dvě části:

⚫ První část tvoří šest testových okruhů. Před každým z nich naleznete 
teoretické shrnutí učiva dané látky. Po tomto výčtu nejdůležitějších pojmů 
a pouček následuje několik řešených vzorových úloh, vedle nichž jsou 
typologicky stejné úlohy bez řešení. Každý okruh je zakončen několika 
úlohami k procvičení.

⚫ Druhá část se skládá z deseti kompletních testů, kde si můžete procvičit 
své znalosti z první části publikace a důkladně se tak připravit k přijímacím 
zkouškám.

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly vytvořit 
si komplexní představu o tematických oblastech, jejichž znalost je potřeba 
k úspěšnému složení jednotné přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka 
a literatury.

OBSAH

⚫ Předmluva a úvodní informace
⚫ Pravopis
⚫ Tvarosloví
⚫ Skladba
⚫ Významy a tvoření slov
⚫ Porozumění textu
⚫ Analýza textu
⚫ Testy 1–10
⚫ Záznamové archy

ISBN: 978-80-7563-288-3

www.etaktik.cz

o shrnutí učiva
o dvojice neřešených a řešených příkladů
o tematicky řazené testové úlohy
o 10 kompletních testů s odpovědními archy
o řešení online

+  E-LEARNING 30 + 30 LEKCÍ
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MATEMATIKA
Příprava na jednotné přijímací řízení SŠ

2021

Cvičebnice PŘIJÍMAČKY V POHODĚ 9 Matematika obsahuje vzorové úlohy 
pro přípravu žáků 9. tříd na jednotné přijímací řízení na střední školy se 
studiem ukončeným maturitní zkouškou.

Cvičebnice je rozdělena na dvě části:

⚫ První část tvoří sedm testových okruhů. Před každým z nich naleznete 
teoretické shrnutí učiva dané látky. Po tomto výčtu nejdůležitějších pojmů 
a pouček následuje několik řešených vzorových úloh, vedle nichž jsou 
typologicky stejné úlohy bez řešení. Každý okruh je zakončen několika 
úlohami k procvičení.

⚫ Druhá část se skládá z deseti kompletních testů, kde si můžete procvičit 
své znalosti z první části publikace a důkladně se tak připravit k  přijímacím 
zkouškám.

Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly 
vytvořit si komplexní představu o tematických oblastech, jejichž 
znalost je potřeba k úspěšnému složení jednotné přijímací zkoušky 
z matematiky na SŠ.

OBSAH

⚫ Předmluva a úvodní informace
⚫ Celá čísla, zlomky, mocniny, odmocniny
⚫ Jednotky délky, obsahu, objemu
⚫ Tabulky, diagramy, procenta
⚫ Algebraické výrazy, rovnice
⚫ Slovní úlohy
⚫ Geometrické výpočty
⚫ Konstrukční úlohy
⚫ Testy 1–10
⚫ Záznamové archy

ISBN 978-80-7563-289-0

www.etaktik.cz

o shrnutí učiva
o dvojice neřešených a řešených příkladů
o tematicky řazené testové úlohy
o 10 kompletních testů s odpovědními archy
o řešení online

+  E-LEARNING 30 + 30 LEKCÍ

od 249 Kč
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Škola má možnost si každý titul před zakoupením bezplatně vyzkoušet. Bezplatné ukázky si 
můžete objednat v našem e-shopu, stačí jen zaškrtnout příslušnou kolonku. 

Při každé objednávce pracovních sešitů získáváte řešení v digitální podo-
bě. Řešení naleznete na svém účtu na našich stránkách v bonusových materi-
álech. Vše potřebné pro přihlášení k účtu zasíláme na e-mail při objednávce. 
Pozn.: Tento bonus poskytujeme k titulům, ke kterým máme zpracovaná řešení.

Na každých 15 kusů zakoupených publikací jednoho titulu připadá 1 publikace pro učitele 
zdarma. Zároveň dosáhnete na sníženou cenu za jeden kus. Zvýhodněnou cenu získáte 
také při nákupu balíčků.

Pokud si zakoupíte 15 kusů publikací jednoho titulu, získáváte zdarma roční licenci na 
jeho nteraktivní verzi. Tento bonus poskytujeme u titulů, u nichž 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

Děkujeme za Váš zájem a přejeme mnoho úspěchů.

Elektronické řešení 
produktu ke stažení 
po přihlášení do Va-
šeho účtu na našem 
webu.  

U každého produktu naleznete piktogramy, které vysvětlují, jaké bonusy dostanete při jejich zakoupení.

K nákupu každých 10 
kusů publikací jednoho 
titulu dostanete navíc 
jeden výtisk zdarma.

Tato publikace má 
interaktivní verzi. 

Při nákupu 15 kusů publikací jednoho 
titulu získáváte roční licenci interaktivní 
verze, v případě že tato publikace má in-
teraktivní verzi.

K nákupu každých 15 
kusů publikací jednoho 
titulu dostanete navíc 
jeden výtisk zdarma. 
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