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Český iazyk, ana Iyticko.syntetická metoda
Lenka Březinová, Soňa Burová, Martina Fasnerová, Bob FIiedr, Jiří Have|,
Jan Horák, Michae|a Hrdinová, |vona Ivicová, Mlchae|a KaIkušová, Petr Kuka|,
Radek Ma|ý, Dagmar NebuŽe|ská, Dana Raunerová, Dagmar Sojková, Hana Stad|erová

P
pro 1. ročníkje
anaIyticko.syntetické metody,

Soubor učebnic nové generace

vytvořen na zákIadě

a přestože odpovídá koncepcl původnířady, jsou zde
zohIedněny připomÍnky učlte|ůz praxe. Výrazně se Iiší
novou graflkou a strukturou učebnic' N4ateriály nové
generace 1sou zpracovány podIe RVP ZV.

b1

přeš|i na nový S abikái ve kterém je procvičování slab k
{ormou her a různých za1ímavých cvlčení.Děti práce s novým
S

2'

ablkářem veIml baví',,

ZŠa

./tvoU aDeceou

.l.

jsme

Mgr' zuzana ceÍná

Soubor obsahuje:
SIa

v září jsem zača|a s výukou pod e nove Žlvé abecedy
',Hned
5 ]e]im po.]etím jsern byIa ve1ice spokojená' ]e zde dobře
zařazena samoh|áska hned za dvě prob|ané souh|ásky. Dět]
se ve|mi brzo naučískládat s|abikU' Od po|oviny Iistopadu
a

-

N4Š Vranov

Sada

tištěných titu|ů (ŽiVá

RočnÍ škoInímu]tiIicence

abeceda, S|abikář)

FIexibooks

v hodnotě 1 290 Kč

Akce pIati při nákupu

1

5 a Více 5etů učebnic ŽlVá abeceda a sLabikář,

Přeh]ed všech pIatných akcí naIeznete na WWW.fraus'cz/akce.

kář

4 písanky

příručkuučiteIe
čtecíkarty ke SIabikářl

10% s|eva při nákupu online

lnteraktivnÍ uČebnici
pracovní |isty zdarma

17olo

s|eva na nákup sad písanek

onIine procvičovánÍ zdarma

5|eva při nákupu ce|ého kompIetu pro 1' ročník
v rámci Startovacího ba|íčku' Podrobnostl od dubna

Proč zvoIit právě tyto učebnice?
koncepce Živé abecedy nejprve vyvozuje souh|ásky'

na

mezi které.1e nově zařazena samoh|áska

www.Íraus.czlstartovacibaIicky'

A po souhIáskách S, M
poté násIedu1í da|ší samoh|ásky a čtenísIabik
písanka s grafomotorickými cviky je integrovaná

Ss

přímo do Živé abecedy
Slabikář navazuje na Živou abecedu, vyvozuje ce|á
s|ova a věty
nově jsou součástíSIabikáře čtecítabuIky s veIkou
zásobou s|ov ke čtení
ke SIabikáři se pojí písanky

na S|abikář navazuje Cítanka

nova generace

ŽiVá abeceda, Vázané písmo

sa
f-;-.

Se

nástěnnou mapu s abecedou

Si

sk|ádací abecedu

st

ce|ý soubor je k dispozici ve variantách pro vázané
i nevázané pismo

Doprodej původni řady na
www.ucebnice.f raus.cz.

sam
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sú

svi

5labjkái
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rr
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síl

sada Vázaných pí5anek (pÍsanka 1'

166
]67
168
K 169
3,4)
K

K

2

zivá abeceda, neváZané písmo
f,EnEt s abikář, nevázané písmo
pí5anka 1, nevázané pismo
pí5anka 2, nevázané písmo

I

1

čteci karty ke sIabikáři nová generace
5k|ádací abeceda k noVé generac
(sada pro Žáka)

sk|ádací abeceda k nové generaci
(sada pro třídu - 20 kusů)
ná5těnná mapa A1 5 abecedou
Vázaného a neVázaného písma

x

363.6
)

978.80.7489
978 80.1489 361

K.l70
K ]7]
K112
K t7l
2,3,4)

97B 80.1489 425

109 Ka
129 Kč
39 Kč

K

přÍrUčka učlteIe

i"l

16

luirsl

pÍsanka 4, nevázané pismo
sada nevázaných písanek (pí5anka

só
a;l
stI
su

isy

]astl

9

80'7489.540.1

5labikář, Vázané písmo
písanka 1, Vázane písmo
písanka 2, Vázané pí5mo
písanka 3, vázané písmo
písanka 4. vázané písmo

písanka 3, nevázané pí5mo

So
so

-.t

sllJ

metoda

978 B0 7489-362
91B

!@

samJ

,j..#

Navíc nabízíme:

Nepřehlédněte:

Český jazyk 1 _ ana|yticko-syntetická

nusa maso selc
solí nísa Sirni

f;f

s4 l

1

:
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1

39
39
39
129
129
149

Kč
Kč

45
45
45
45
149

Kč
Kč

Ki
Kč
Kč
Kč

Ki
Kf
Kč

449 Kč

K

206

89 Kč

K

]85

55 Kč

K

210

890 Kč

K

186

249 Kč

lnteraktiVní učebnice tIexibooks

škoInl mu]tilicence

6 590 Kč

škoIní mu]Íi]icence na škoInírok

1

290 Kř
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Český iazyk, genetická metoda
Kar|a Cerná, Jiří Have|, Martina Grycová, Lenka Syrová

ffiEIlríTTn
Nová generace učebnic pro

genetickou metodu čteni

a psaní pro 1. ročníkodpovídá koncepci původní
řady, avšak části by|y přepracovány pod|e zpětné vazby

od učite|ů'První dí| učebnice je nově pInobarevný a od

,,Na našíško|e éta učíme čtenígenetickou metodoU' 0d
,l
' roku, kdy by|a vydána učebnice z Nakladate|ství Fraus, ji
pro prvňáčky objednáVáme, a proto 1sme se také rozhodIl

dí|u se změny promítly zejména v úvodní části, kde

budou pracovat' lá osobně oceňu1i pěkné texty s prvky
krltlckého myš e!í. Učebnice vede ne]en k výuce čtení,a|e děti
se musí i zamys|et nad prob|émy. Líbí se mi i inte|aktivní Verze
učebnice, dop něná h|asovými úkoly, které děti Ve rni baví',,

věnujeme více pozornosti přechodu z ve|kých písmen na

Mgr. IVana Mašíková

ma|á. Koncepce uychází z KoŽÍškovy metody Z počátku

pi]otUjící Učite]ka Z 22' Zs P]Zeň

původní řady se |išíi novým grafickým provedením'
Rovněž jsme upravi|i některé texty a ú|ohy' V druhém

20' sroIetr'

láci se

Í. Sada tištěných titu|ů (pracovní

pi otovat novou generacl' Učite|é s ní pracLi]í a určitě i nadá]e

2'

učebnice)

RočníškoInÍ multiIicence F|exibooks

v hodnotě 1 290 Kč

*Akce pIatípř nákupu ]5 a Vícesetů učebnicZačínámečístap5át
a Už čteme a píšeme 5ami.
PřehIed Všech p atných akcí naIeznete na Www.Íraus'cz/akce'

učr nejprve čist a psal všechna veIt.a

písmena a skládají sIova po písmenkách, nesIabikují.
Po zv|ádnutí přidávají ma|á písmena' Materiá|y jsou

zpracovány podIe RVP ZV.

.|0%

s|eva při nákupu onIlne

Soubor obsahuje:
3 barevné pracovní učebnjce včetně písanky

až í8% sleva na nákup sad písanek

uvo|ňovacích cviků
3 písanky (varianty pro vázané a nevázané písmo)
příručku učiteIe

SIeva při nákupu ce|ého kompIetu pro 1. ročník
v rámci Startovacího ba|íčku' Podrobnosti od dubna

interaktivní učebnici

na

www.fraus.czlstartovacibalicky.

pracovní |isty obsahující gradované Ú|ohy zdarma
onIine procvičování zdarma

1/;'

Proč zvo|it právě tyto učebnice?

,

ii'.\,AROLINAI

Kožíškovametoda uplatněná v našich učebnicích je

N

ověřenou metodou uŽ po něko|ik generací

Ceský |azyk 1 _ genetická metoda

záci se uct c|st a psat tim, že sve myš|en|.y a věty
hned zaznamenávají
acovnt urebnice lactnarre čst a osat je nově
barevná, jsou zde upravena některá témata a nová
je i grafika

i

pt

pracovni u(ebnice Ui cÍeme a p|seme sami cv;č
čtenítextu s ma|ými písmeny a její součástí jsou
i projektové ú|ohy

ii

@

o

K

5ada VáZaných pisanek

ZDARMA přímo v hybridních pracovnÍch učebnicích

JE l KÁJA. l ToTo JE JEJl JMÉNo
.I

-'l

KAJA MILUJE i]I;7
.1.

Doprodej původnířady na
www. ucebnice.f raus.cz.

1l9 Kč

1, 2' 3 a
písanka 1, neváZané
písanka 2, nevázané
písanka 3, nevázané

cvicebnLčeI k procvičováni psanr

konkrétní odkazy na vhodné onIine procvičování

cvičebníČek)
pÍsmo
K237
písmo
K 238
písmo
K 239
K071
cvičebníček,nevázané písmo
(pisanka

Navíc nabízíme:
Nepřeh|édněte:

E@ Začínáme či5t a psát
978,80-7489-561 -6
109 Kt
Í@l UŽ čteme a píšemesami 978.80.7489-562-3 ]09 Kč
109 Kč
ÍI@ Hrajeme si ve ško|e doma 97B B0 7489 637 8
978'80.7489.563-0 69 Kč
Uvo{ňovací cviky
příručka !čite|e
449 Kč
978.80.7489.564 7
písanka 1, Vázané písmo
39 Kč
K 234
písanka 2, Vázané písmo
K 235
39 Kč
písanka 3, vázanó písmo
39
K 236
Kč
29 Kč
K 105
cvičebníček,vázané písmo

--J

JEJi ý'* lMFNUJE
.-,r'i ,..-.
ý|
Začináne čist a psát, praCaVní učebnice

45 Kč
45 Kč
45 Kč
35 Kč

sada nevázaných pí5anek
(písanka 1, 2, 3 a

cvičebníček)

x

139 Kč

Interaktivní učebnice FIexibooks
6 590 Kč
1 290 Kč

škoIní mu]tiIicence
škoIní mUltiIicence _ na škoIní rok

Dop|ňky pro učiteIe k písmu Sassoon Infant
ná5těnná mapa A1 5 pí5mem sassoon Infant
soflwaÍe - pÍsmo 5assoon lníant - základní font
soítwaÍe' VaÍianty písma sassoon Infant komp|et

K

]48

fontů

249 Kč
499 Kč
1 999 Kč
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Český jazyk
1,:.:: ' .:.1.,'at.:'.:1,.a..:

::.:.:.a ::. '..:.::).::

Gabriela Babušová, Petra chIumská' Jaroslava Kosová, Veronika Nespěšná,
ArIen Reháčková

!a!

*ŤiiŤ*ťiffis,*j*$nfi
Komp|etní řada učebních materiáIů pro 2,-5. ročník
přehIednost a systematičnost

v sobě ideá|ně propojuje

výk|adu s aktivizuiícím procvičováním, které Vede
Žáky k co největšímu zapojení do výuky' Upravené,
přístupnější uspořádání učiva vychází ze zkušeností
učitelůz praxe. Pátý díl učebnice umoŽňuje jak

obsáhnout a završit vše podstatné z učiva pro 1 . íupeň,
tak také opakovat si a skutečně osvojit dříve probrané
učivo' Materiá|y jsou zpracovány podIe RVP ZV.

n.iÍn

z reá|ného
,,Učebnice se mi ve mi |íbí'Oceňu1i témata
života, neboé budují u dětí vztahy, pOstoje' OceňU]i pracl
jíZdními řády a různými
s tabu]kami, dotazníky, tiSkopisy,
kOmunikačními texty dnešní doby' Vyhovuje m] VyVoZoVáni
učební |átky tak, Že žáci ,,ob1evují,, UčiVo samostatně'
CVičeníisou promyšlená: propo1u]í gramatlku s tématem'
Promvšlené i50u l textv' které dávají smys| a nejsou
pouzó procvičovánim grarnat]ckých jeVů' U opakování
vvimenovaných s]ov chvá|ím' Že Žác] procv čujíVŠechna
uul*.nou,ná s|ova dohromady a ne izo|ovaně' l ostatními
j€Vy',,
cíičenímlse přirozeně pro|ínaj1 růZnégramatické

1

'

Sada

tištěných titulů (učebnice, pracovní

sešity)

2. Ročníško|nímultilicence F|exibooks
v hodnotě 990 Kč
5ady
*
AkCe pIatí přj nákupu 1 5 a Vice 5etů pracovních seš tů' souČá5tí
pro učitele ie vždy l učebniCe

PřehIed Všech platných akcí naleznete na wWW'Íraus.czlakce'

Šárka Rodová

Soubor obsahuie:

ZS TeIČ

barevnou učebnici
2 barevné pracovní sešity 44
3 písanky pro 2' ročník (ve variantě pro vázané

10% s|eva při nákupu on|ine

i nevázané písmo)

příručku učitele

Český |azyk 2

lnteraktiVní Učebnici
pracovní

llíy zdarma

zeÍektivňuje výuku
nové ÚvodnÍ texty jednotlivých kapitoI cíleně
rozvíjejíčtenís porozuměním. jsou pro žáky
atÍaktiVní a otevÍrajíaktuální spoIečenská témata
vyvozovací Úlohy vedou Žáky k samoíatnému
objevování učlva
motrvujícía přitaŽ|ivé iIustrace obohacují učebnici
o da|ší didaktický potenciá|

učivo shrnují stručnéa snadno pochopitelné poučky
slohové a komunikačnÍ učivo je průběŽně řazeno
do mIuvnické části a využívái moderní formy
eIektronické kom unikace
pravopisná cvičeníjsou součáííučebnice
i pracovních sešitů

nové barevné a větší pracovní sešlty ZatraktiVňují
procvičová

'

Vázané pi5mo

K 200

35
35
89
45
45
45

K 201
písanka 2/2, Vázané pismo
K2AZ
písanka 2/3, vázané písmo
(pisanka
1,2,3)
sada vázaných pÍsanek

písmo
písmo
pismo

písanka 2/1, nevázané
písanka 2l2, nevázané
pisanka 2/3' nevázané
sada nevázanÝch oísanek ipÍsanka

Český jazyk 3

K 203
K 204
K 205

KČ

Kf
Kč
Kč
KČ

109 KC

1, 2' 3)

Učebnice
pracovnísešit
IIIBE pracovnísešit

2

978-80 7489-568-5

příručka učiteIe

Český |azyk 4
učebnice
EEEI pracovnísešit

_ nová generace
978.80
97B
97B

1

2

Český jazyk 5

-

660.6
7489.661-3

80.7489.662'0
80.7489.663'7

139 Kč
65 Kč
65 KČ
549 Kč

',

l39 Kč

l'lal.i

Nepřeh|édněte:

konkrétní odkazy na vhodné on]ine procvičováni
ZDARl\{A přímo v hybridním pracovním sešitě
jedno
interaktivní pracovní sešity (iPS) s výsIedky na

918-80 l4B9 111

x

1

978 80-1489-776'4

e".v.p.

Uvedené ceny jsou

Za

titu p|o]eden ÍO.| k

;;'.''

65 Kč
65 Kč
549 Kč

U vyráběV.ÍiEkó

nékomu podobný dáŘk?

Kdé bYs na néj hL€davanávod?

! Ř€knivlótníminow.ořemjeúvodnitexl.
: vÉvořoýovuhtu.
.'1.

ffi

vypravuj podle obř'kové olnow' j,k

139 KČ
65 KČ
65 Kč
549 Kč
l

:

&^

si připravc zdravó a rychlé jídlo.

Řek.i' jákbYsjidlodokončivaa5čímbYslentopokrňpodáváVa

4 990 Ka
990 Kč
ia<ll

d
.-.&tr

:r;1,'i

p","-*'i.z pa*n";

Interaktivní učebniCe Flexibook5

škoIní mu|ti]icenCe Včetně iPs
jPs
škoIní mUltiIicence - na škoIní rok Včetně

;:r,',".i:;'l

fu úohou !i dÓv.: nejdňve' Pak'

978-80-7489-774-0
918,80 7489 115-l

příÍučkaučiteIe

i :',i;l;;l::.;: rl'l

.
. coFtoEr
. vYjíénujvš€chf, yponúcký k!€ÍésiŤéréapřipravib'
E Najakou buží*unávléklaT€rez. korálek?

nová generace

učebnice
ÍlIEEEl pracovní sešit 1
E@ pracovni sešit 2

tn'b jiek. tZv btrŽ|Ek.

m'

kIiĚe'
dále nůŽb brtvnýkoIá]!k rkr.u'.k.r
'luiou.
Buži|b !iilo'iIa k sobĚ a n]j.dn.n ko.clr sýáalnj.dnodU.hýnr
Žl;fu.a..d."oh"dapitsiťBcnouJZ.]cnoutJt'ahyrz.ikla
''.- TÉmi
o.tl
lJk ĚťNťno! J zťlejmu buŽl.ku lroilÉkll. pďně ulíhtJ,
stťíýmZpůsobenp|cnaNiíddáldokudn.byl!ňýěs.kdoí(|oudý
N d
\., tu'J'L'.'.'r"'{
'n:'ilL
"'"

i

probrané učivo

ba'tÝnýd]'ohiilich

^icdseuŽl.ši,]'dir.kFedít]tin|oýL

978'80 7489

pracovnísešit
přkučka učitele

Z

. í'Jl'''.'

tr

978 80-7489'565 4
978-80-7489-566 1
978-80 7489 567-B

1

Icrezr od!okdnť pIedl

taUnkÚ\l!' \ť.ťl l.llnili

Pn!Éqa.i't

- nová generace

IlEEl

EED

Kč

1..

n

celý komplet soustavně opakuje a procvičuje

kIiknutí

pí5anka 2/]

65 Kč
65 Kč
549 Kč
35 Kč

978,80 7489 454 1
978-80 7489 455-B

přÍučka učiteIe

učebnice

1]9 Kč

1

9lB 80-7489-453'4

ÍI@|pracovnísešit2

Proč zvo|it právě tuto řadu?
přehIedně a srozumitelně uspořádaná

918 80-1489-452

učebnice

EEEEI pracovni sešit 1

online procvičování zdarma

aŽ 19% s|eva na nákup sad písanek

nová generace

-

jnv|

5 llčphnl.c

ii]ísj,i\Ň1iiiA

učebnice

*-"1{.

ffi

,&

W

ffi
Český jazyk

GabrieIa Babušová, Jaroslava Kosová, Lenka Rykrová, Ar|en Řeháčková,
Jitka Vokšická

ffililťi"TŤffii:lii}
Rada učebních materrá|ů pro 2'-5. ročníkobsahuje
učivo komunikační,jazykové i s|ohové' Každá
ucebnice.e rozdě|era ra 20 tenat, v (ažden tenat.l

sloýesné týaryjŇr!jednoducbé,

!aPi, bllet. radil' poú'ňd/i/ý'..

se probirá nový 9ramatický jev. V Úvodních tématech
se vždy opakuje probraná látka z předeš|ého ročníku'

VyhLlde] novejné tvaly R.zhÓdr,

napi' prosin. l.ý.dou, a iložené'
Ďrcl, td]brcl.Jn irli šetiili,

tte'éjso!]ednod!.|éa [terénožené' Ur.

S každou učebnicí je metodicky i didakticky přírno

KdyŽjsen]

provázán pracovní sešit' Materiály jsou zpracovány

Pitdťi zitla odpolťdne k íáfu a !i1neseš s sebou kyti.U? N.bo budeš
hrilvenku vyhjjc..u] \cbo níš nijakýkIoužek:

podle RVP ZV.

D.tazniIvyplníe.jtťlíě hú]kovým !tD.m ()dpolidJjici nrožDo{i
.zDa.jtť nřižtťm' N!lone..4iš{.
diNnr .

Soubor obsahuje:

.

!ijš.l

7. iko\'.

10% s|eva přl nákupu on|ine

s'ťl

!salJs.n úkol! P!blrj\ťnr s!a.il.] šel]se]nve|.

K

VkÍerénriGL.Jvktcre.sobe

Větyzponednihobod!řike].!obě

PŘuiMAČKÁM

S NADHLEDEM

barevnou učebnici

Pub]ikace určená k přípravě na

2 pracovnÍ sešity

1ednotné zkoušky z českého

jazyka

3 písanky pro 2' ročník
příručku učiteIe

a

iteratury.

Podrobnosti na s. 28.

CD s audionahrávkami
interaktiVnÍ učebnici

Proč zvo|it právě tuto řadu?
strukturované učebn]ce pracují s tematickými ce ky
materiá|y obsahují přehledné gramatické tabuIky

Mytjboiirnc u i.kyVydry.
ve!.e.nčtdy s!šnn. h.UkáDi sýčkJ
\' noťl jýfu viléI neto!ýii' 7ítrJ nrim noini hlidku
Kdo tadlvzlyki? KLukún 2e ía!! vyie7l' myŠ

a zvýrazněné poučky

pravopisná cvrčeníjsou součástíučebnic
i pracovních sešitů

s|ohové učivo je průběžněřazeno do m uvnické části
ucebnice vedou I c.rrostntnu učer'

LPSry

FZyr

J

UCeAnlce

Nepřeh |édněte:
vyjímate|ný přehled učiva pro Žáka v pracovních
seš itech

Ceský jazyk
,,Učebnice Ceského jazyka z NakIadateIstVí Fraus je Ve ice
dobře rozdě|ena na témata, která 1sou dětem b ízká'
Vyuču]ícímtoto přeh edné rozdě|enÍ pomáhá drŽet se
časového p|ánu' 0ceňuji Úvodní č ánky, z n chž se dobře
vypracovává motlVace' NárOčnost cvičení.1eúměrná věku
dětí' Ve ice se mi íbÍdiktáty' Svou náročností odpovída1í
schopnostem dětí (na ZačátkLr roku méně s ov neŽ v da|ších
měsícich). Učjvo v pracovnim sešitu |adí s tématy v učebnic
Na kaŽdé stránce ]e dobře poznačeno, 5e kte|oU stranou
v učebnici koresponduje',,
.

Mgr. Pav|ína AbsoIonová

7

.

61o11[ pf6,

lrrl

2

uce0n ce
pracovní sešit ]
pracovni 5ešit 2
přiručka UčiteIe

2CD"

918 80,1238-111-5
918 80 7238 118 )
918 B0 1238 719 9

139 Kč
59 Kč
59 Kč

978-80-7238-720-5

549 l{č
599 Kč
]5 Kč
15 Ki
35 Kč
45 Kč

I

078

písanka 2/1, Vázané písmo
pÍsanka 2/2, vázané pismo
písanka 2/3. vázané písmo

K 109

pi5anka 2/1, nevázané písmo

K 112

písanka 2/2, nevázané pismo
písanka 2/3, neVázané píSmo

K 113

K 110
K

111

45 Kč
45 Ka

K 114

* ZahIn!je čá5t Ceský
1azyk a Citanka
Prodej do vyprodáni zásob'

Ceský jazyk 3
978 B0 7238 857

uaebn ce
praCoVní 5ešit

1

pracovní 5ešit 2
příručka učiteIe
CD

Prodei do vyptodání zásob

8

978,80 7238 858 5
978 B0 72tB 859 2
978-80-7238-860,8
1090

Český jazyk 4
učebnice
pracovní sešit ]
pracovni 5ešit 2
příručka UčiteIe

97B B0 7238 934

CD

]

978"80-7238 935
978.80 7238 936

]39 Kč
59 Kč
59 Kč

918.80.1238'931'7

PrOdej qa|a|tOVá|

eeský jazyk

6
3
0

549 Kč
399 Kč

091

do konce toku 2022

5

učebn Ce
pra(ovnÍ 5ešit.1
pracovní 5ešit 2

978.80'7238 960

5

139 Kč

97B Ba 7238 962

přiručka učit€]e

978.80.7238.963

9
6

59 Kč
59 Kč
549 Kč
399 Kč

139 Kč
59 Ki
59 Kč

CD

549 Kr
399 Kč

škoIní mu ti icence

x

978'8a.7238'961.2

Inteíaktivni učebniCe FIexibooks

škoIní mu|ti1icence

6 590 Kč

-

na škoInÍ rok

1 290 Kč

i

Čtenářské karty - Kouzelná
cesta

Čítanka
1

1.':,r:,t.-l:: i.;

:i:'

ii.:i :

r:::ll-:::

Petra Bubeníčková

t;:.:.: :..^rl-

ffinilrÍin@NB
tvůrčíhopsaní' Materiá| je zpracován podIe RVP ZV

seznamuje žáky s pestrou šká|ou Iiterárních druhů

barevnou hybridní pracovní učebnici

I

pracovní |isty zdarma

Proč zvo|it právě tuto řadu?
Cítanka

1

ru

2. Ročníško|nímu|tiIicence FIexibooks
v hodnotě 1 290 Kč
*

uvědomění si vIastního čtenářského prožitku,
pochopení principů a pravide| |iterárních Žánrů, aIe
i k rozvoji vlastní fantazie a tvůrčíhopsaní

onIineprocvičovánízdarma

l.

ite ratu

vhodné pro dramatizaci a h|asité čtení
pestré Ú|ohy vedou žáky k porozumění textu,

interaktivnÍ učebnici

..

1. Tištěná pracovní učebnice

komik sy a krat|.e texty s průvodc. ucebnict jsou

příručku učiteIe

.

Petra Bubeníčková, 0|dřich Je|en,
Františka JeIenová

a žánrů a nezapomíná ani na popu|árně-naučnou

Soubor obsahuje:

.,

:::: :':,:::

obsahuje texty moderních českých autorů i klasická
díla Iiteratury pro děti

CÍtanka rozvíjí čtenářskou gramotnost a podporuje
Iitera,nt vycl.ovu žáku' Zamě'uje se take na zalIady

.'
..

;:

využívátexty vhodné k docvičování

Cítanka,je propojena s unikátní sadou čtenářských

techniky čtení

karet KouzeIná cesta

Akce p atí při nákupu

]

5 a VíCe pracovních učebn]c'

PřehIed Všech p atnýCh akcí naIeznete na wWW'Íraus.czlakce

10% s|eva při nákupu online

Sleva při nákupu Cítanky 'l v rámci Startovacího
balíčku. Podrobnosti od dubna na

www.f raus.czlstartovacibalicky.

,,Karty]sou VeImi pestré, nádherně iIustrované, podněcují
fantazji. Lze s nimi pracovat jako se sadou nebo Vybrat páÍ
Z nlch a p|ovázat je V dané hodině s jakýmko|lV textem' Je
možnévyužití v dramatické č] VýtVarné Výchově' Věřím, že
mohou být vyuŽity v 1akémko]iv ročníku 1 ' stupně..,

i

.Jl i.'
1 -:i
,

i'

Lucie VychodiIová
ZŠ Rozmarýnová, Brno

*t'w

.r..

Dobře si Píohtédni obřázek a začni vYPrávět Příběh PodLe číseL.
Pomoci ti múže textv ÚkoLu 2.
,.|':,

zapiš příběh z obrázku.

Bv| |ednou |ťden

(

,,Čítankasvým obsahem, grafickým uspořádáním i iIustracem
vysoce motivu1e Žáky k práci, jsou zařazeny atraktiVnÍ fornry,
např' komiks,1ednoduchý pop s pracovního postupU d]e
obrázkové osnovy či piktogramů, teXty VeImi často využívají
vtip jazykový, kontextový i situačni, jsou hravé, podporu1í
ta]emno, ]€ rozvíjena Íantazie (tvůrčímyš|ení zde podporuje

)

Přip]ul po (2)
Jeho ma1á

(3)

byla

Ía (4)

Klu" ' 'tuJp.l nr kiuoln\ (5)
vzal (6)

a

mnoho Úko|ů)',,

rykopal (7)

Z recenze Ilsl\,4T,

PhDr. Věra Vykouka|ová, Ph'D.

ZŠa lvlŠ Vranov

(lanla

1,

pacovnt uGbntce

Ctenářské

Cítanka 1 _ nová generace
EEE!

pracovní učebnice
přkučka učitele

l:l

karty

KouzeIná cesťa

Í |nteraktivni

etenářské karty
978 B0 7489 688 0
978,80-7489-689-7

1.l9

449

Kč
Kč

5ada 38 iIustrovaných

škoIní multiIi(ence

karetVčetně

metodiky, Vy|amovacích s|ov a krabice K 250

uiebni(e tlexibook5

škoIní mu tiIicence

399 Kč

-

na školni rok

UVedené ceny jso! za titu] p|o jeden rOčník

6 590
1 290

ffi

s"&X-ť*{

-d,&

'**eXY.K{3'wý'% K#&#&#ru$ffisetrffi

m

,&

Čítanky
'gr*" 3.*5":;*!tzi?..

Lenka Březinová, Jiří Have|, Hana Stad|erová,
Kare| Šebesta, Kateřina Váňová

ffi
Cítanky podporují |iterární výchovu žáků.Uvádějí
žáky do beletristických

i

Proč zvo|it právě tuto řadu?
;:: Cítanka pro 1 ' ročník využívátexty vhodné

věcných textů a spojují čtení

s komunikačními aktivitami' Materiá|yjsou zpracovány

k docvičovánítechniky čtení

podle RVP ZV.

:..:..

o čtení

Soubor obsahuje:
.:;:.

ll
r

10% s|eva oři nákuou onIine

učebnice obsahují podněty podporujícízájem

:::: součástíučebnic jsou texty a cvičenírozvíjející

barevnou učebnici
příručku učiteIe

techniku h|asitého a tichého čtení

;l

CD s nahrávkami

důrazje k|aden především na dovednost číst

Nové knižky z edice Čti+
BAF A JEHo ŠŤnsrruÝorn

s porozuměním

.::'' interaktivní učebnici

:.:].

Ve 2. a 3' ročníkujsou navíc součástíi pracovní sešity.
Ve 2' ročníkujsou roz|oŽeny do čtyř samostatných

materiá|y mají přesah do environmentá|ní,

Komiksový příběh pro ma|é
čtenáře s úko|y pro rozvoj
čtenářské gramotnosti.

občanskéa mediá|ní výchovy

sešitů spojených s písankou. Ve 3' ročníkunabízíme dva
pracovní sešity bez písanky'

Nepřeh|édněte:

.r

doplňkové básničky ke staŽení ZDARMA

:]:]i

VyjímateIný přehIed učiva pro žáka v pracovních

Podrobnosti na s. 25.

sešitech

Čítanka t
učebnice
přkučka učitele

918-80-1238-648-2
918'80.7238.649.9

*

1076

cD*

* 5oučástÍ je Z]Vá ábeceda, 5|abikář, písanky
a Citanka

109

Ki

549 Kč
399 Kč

1

Čítanka2
učebnice
pÍa(ovní sešit.]
pracovnÍ sešit 2
pracovní seš;t 3
pracovní sešit 4

Bajkaje krátké vyprávéni. vnémžvyÍupuji b]avné Žvjřata. ktcrá ztélesňuji
ne]ÍůznéjšitidskévI'stnosi'Nakoncikaždé bajkybýváPonaučcní' které
neplatijenPro zviřátka z přibéhu' ale iProkaždého 2 nás' Možná 7náte
ba]kuo lišce a čáPovi'''
Nejznánéjši autoii bařk byli!zop' Bidpaj, La Foltaine nebo (rylov'

NánodouPř]šelkozel.
Rád by sť napil,
do studny a zameče]:
voda?..
''Jakáje
Liš(achváli]a],,Jc čistá aje zdravá' rojd' ochuinej|..
Koze] se dvakrát ne.oznýšhl' HoP _ a už byl u liškí Ta sejen Usnivala'
Koze] se s chuti naPil'
ted'jalzpátkynahoru?..2eptal se,
''co
,,Neboj se' žádné slaclyj Do$al]jsme se do sldnn dosan€ne sc zc
stldny' zachráninc se oba' opři se, kozle' ncjdřive přednima nohana o zed'
Anakloňsvé rohl vyskočim po (vémhřbetě'''

B"biL"UlJ'!|'!'e'H..o\n|

.

gr
Proč Liška kozlov chváLita VodÚ? PÍoč hozvala' aby š€Lochutnat?
ř? '.1'r'|"'.rP'|Dá|l
ít'o.
/""'.d'''.o'Ioo''L.'''
-.'
ř9 veemsevypravováníolšceakozLUPodobáVypráýéníopsu,tišceakohoutovi?
a.epokÚ'"n|' /b"t?mJ,-.''
ř!

:
]

Lr Foil.in.

(ianla

ll

*

l.:

(l

hlÓn6'

-.--

i.ď!oE*ý

-...'--'.*.-'-.".* ..',.

4. utebnice

*: l *

1j

*l

]

j

]

cítanka 5, učebniCe

n'.l ;*':'

!

}

t

*

ťťri-í l.tj'

*.'

ť i]:

a} r* i

{ * "ť lx t'l *.

a.

x

1078

49
49
49
49
549
399

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

978.80.7238.863

9

978-80-7238.864.6

978.80.7238.865.3

978'80.7238-866-0

1086

J39 Kč
59
59
549
399

Kč
Kč
Kč
Kč

Čítanka4

1'"J.e'.m:"IdŤ7'Jn

r""o

_:

7238']26.1

978.80.7238-721.4

CD

Že

.''].'
l [:::ŤT""l;;l1.:
i il.;1kilá;;;']
ibPklÉhíM.lře!

l

-1,:,1"".''€'':;

l o"''.';.".'i',..

lebude l ;.t*q'"lhí

,:J;r.-r!nn."o,
vr(.\vDtrr.Mitor...'La.
i p.l eDo
'e Iv|dj''. o eb\'
c'dob\ d''
'"'
'/l.ňpop."v,.m''
r","bi,.o,d.,-.
siD.,d-D,di \ q"...
r..,",i"".
DiedDoLidJ bud.u'nv'|'
A opid|o\'dť'c''' p d|''.' n.r.''
'NeřdloLjsenýántoJ'jžpovidala'..řeklabab]čna'
'Mytou'
To áLmjeD"Td|"vJ'
L'i b"b'.'o'a' '|o
'JDoŤn1i''
7 'oho D"ad'ová|. p d\'|' B"''|'
'oJon| j L" n po/or
n!po'|o'.'J\"J:
\Jl..ib\do'oo{ov'J' ''e
(p'ÚJen.';JoU

ffi

918.80

přiručka učitele

v]lajsemněkolikíaínýchkt''.zamydilase,Barulkaa]cvytrh'
ldiiod/lo'
.. ,n !e\.r.e.rdr."5rbJ Jn"r.,n m dno.o\pn
po",o . ,. ," ,, ;"
io
" 7 Ť''n o' \\|!
nc n'"Ťo'oveň }' i' !n" leŽ
"nJ .d'i !l'

. i

918.80.7238'725-0

učebnice
pracovní sešit ]
pra(ovnÍ sešit 2

|cZ.|o . e/lU''.ř'
leťh ho|'.h h'' K J.'.o loe.e \d'. Ť.'\"
na.odi]., tan jsouvanbeřice ava.ta, tamv téchk.aji!ác! srí

zdviženou k nebesún' Až 5e p.ý celá do zené propadlc,

724'3

139 Kč

Čítanka3

v oko|í Bělidla začína|o být s ,ňchózejícím
paa2ineil sfrutno a ti.ho' Když šla bdbička
s aětmi na pro.házku
bfáýa|i si .hlap.i s sc
'
baú PapilÓýé dtuky, Adélka pobihdLq s nini,
Barunkapafróhdla bdbičce sbírat šípk! na
zinlu' Pak úai s.dáýdli na ý|chu naa zófr.
kem' oakúd b!|o dobřc ýid& aa okolí' a babič

Hop a skok a ]iška byla !Ž venku' Áhned se dal, tra úIétr'
jscm neóekal|..
Xozd 2anekal:
"Tonle
jch_ icbi.h, kozle' trdybys mčl
Liška se vrálila, abyse muvysmála:
''
aspoň tolik Íozumu' kolik náš na bÍadě vousů' Diíve, !eŽ]'si skočil do
Íudnn méljsj uvážjt'jak zc sudny vy]ezeš, jch, i.bich!..

918.80.1238

CD

}i*ď

Nakou|íe

9

978-80-7238.723'6

příručka učitele

zná! budoucnÓ(,
vědé!, co se *ane zítra, za rÓ(' 2á dÝacet, za *o l€t' kdo bv,j to neoiál7
Boh!'el lo J "'dP' Mj]"r e 'en o'.óý'.d' é' 'e pA|'4? o de 'É.Ý,vil' á od|
"do.J
seas] sta.e.zadáVnýCh.asú lidévéiil]' ža€rtstuji Véitc], kteřídobudo!cnosri skurečně'oVidi
(majív zi], a obla.Óli !€ na ně s žádostío Pi.npÓvéd:5 témi n€jíavnójš'mi se selnáhít€
V ná5Ledljí.i.h
te!tech'

"*q;

L'./é.pod|" do . Ud. \
JJk r.d \.a. f clJ{lek

978.80.1238.722

^"

.

l
l

,

$

:;: :1J""::,;,,
.
mo''
".ii"*''"']
l leninllióLifonýdL
l ''' ' .- *. .
l :]1"
"i'
-''"-"
'

učebnice
přiručka učitele

978-80

7238-938-4

139 Ki
549 Kt
399 Kč

978-80-7238-939-1

1092

CD

,

l

i

:

Čítanka5
učebnice
příručka učiteIe

978 80.7238.964

í39 Kč
549 Kč
399 Kč

1102

CD

x

3

978.80-7238.965'0

Interaktivní učebnice FIexibooks

škoIní multiIi€ence

školní multi|lcence.

6 590 Kč
na školní rok

UVedené ceny jsoU Za tituI pro jeden rOčník

1

290 Kč

x

ee&'&YKM&YxK&

& $K$ř uqpuxK&€&

Matematika dle přof. Hejného
.l
1.

vydání: MiIan Hejný, Darina Jirotková, Eva Bomerová

2. vydání: Eva Bomerová, Jitka Michnová

ffininli'n
Kompletní řada učebnic pro první stupeň Zs podporuje

Proč zvo|it právě tuto řadu?

l

struktura učebnic by|a upravena na zák|adě

a postupuje dIe Hejného metody. Metoda je za|oŽena
na budování schémat v myš|enídětí, rozvoji Iogického

,.

ú|ohy v učebnicích poskytují podněty pro diferenciaci

konstruktivistické pojetí výuky matematiky

úsudku a představivosti' NoVá generace VycháZi
z koncepce původní řady a zoh|edňuje připomínky

'.
..

učite|ůz praxe' Výrazně se Iišínovou graÍikou
i st'u|t|urou ucebnice'

Vateriá'y nove generace jsou

podle RVP ZV.

zpracovány

... 2 barevné pracovní učebnice pro 1.-2' ročník
:. učebnici a 2 barevné pracovní sešity A4 pro

J.-5. r0cnrK
.,. příručku učiteIe

..

pracovní karty (od 3' ročníkus 9radovanými

.

Ú|ohami)

interaktivníučebnlci

1

-

pracovni učebnice 1/2

příručka učiteIe + cD
hodnotiCí 5amoIepky
cVlčebníček matematiky

1

978,80 7489-543

2

978-80-7489-544

9

129 KČ
129 Kč
549 Kč
149 Kč
39 Kč

978,80-7489 426'B
K 208
K 207

pIakát (hřiště, zastáVka)

199 Kč
119 Kč

papíroVý autobus

K 188

249 KČ

geoqesKa

K 051

1l9 Kč

krokovaci pás

K 007

539 Kt

baÍeVné kostky
(sada pro žáka - 27 ks)

K 197

119 Kč

K'190

329 Kč

bar€Vné ko5tky
ada oÍo tiidu

x

-

]00

k

-

6 590 Kč
l 290 Kč

na školnírok

příručka učite]e

978 BO 7489 456'5
978,80 7489,457'1
978-80 7489-458 9

139 Kč
139 Kč
549 Kč

cvičebníček matematiky 2
pracovní karty 2

K246
K2t1

39 Kč
169 Kč

+ sada

ÍxEEl

x

příloh
pracovní učebnice 2/2

Interaktivní učebnice FIexibooks
3

škoIni mu|t Iicence
ško|nímultiIi(ence

M

-

na školnírok

10% s|eva při nákupu on|ine

U 1. a 2' ročníku jsou nově ve spodních |ištách

SIeva při nákupu celého kompletu pro 1 ' ročník
V rámcí Startovacího balíčku'Podrobnosti od dubna
na

www.f raus.czlstartovacibalicky.

autobus, cvičebníček,pIakát
metodická videa pro práci s prostředími

890 Kč
790 Kč

s výsIedky na jedno

HLEDA SE PUFFY

kIiknutí

Matematika

3

-

ÍffiDpracovnísešit2
příručka učitele
cvičebníčekmatematjky 3
pracovní karty 3
plakát

Chtěli byíe Zařadit informatiku
do výuky matematiky? Právě
pro vás jsme připravill nový
pracovní sešit Hledá se PuÍfy'

nová generace

IIIEM pracovní sešit 1

978.80'7489-570.8
97B 80.7489
97B

571.5

80.1489.512.2

K241
K 240
(rodokmen, cyk|otrasy) K249

65 Kč
65 Kč
549 Kč
]9 Kč
169 Kč

Více na s' 21'

978-80-1489-664
2

@M

5

4

549 Kč
19 Kt

K 248

169 Kr

918 80-1489 782'5
918-80-7489 119-5
978 B0 7489-7801

139 Kč
65 Kč
65 Kč

přkučka učitele
cVičebnířek matematlky
pracovní karty 5

978-80-7489-78',1-8

K254

549 KČ
39 Kč

K 251

169 Kč

wiee imťormraci ma Wvt{l'v'ueebmlce'fratls"ez

Mgr' Bc' PavIa JedIičková
28' ZS Plzeň

Učebnice
llIEEEt pracovní sešit 1
pracovní sešit 2
5

n

a sebehodnocením',,

- nová generace

lll@

&"

d|e prof' Hejného přináší
,, Nové učebnice lVatematiky
Žákům i učite|ům radostné, tvořivé, hravé a podnětné učení.
Různorodá schémata rozvijí myšlení Žáků, 1ogický Úsudek
a představiVost' Podpora kIadného vztahU žáků k matematice
je m]mo jiné Zajištěna Úkoly založenými na objevováni

139 KČ
65 Kč
65 Kč

K252

978-80-7489 667-5

příručka učitele

Matematika

4

978-80-7489'665-1
978 80-7489 666-B

pracovní sešit 1

IIIE@ pracovní sešit

#

119 KČ

Matematika 4 _ nová generace

matemat ky
cVíčebníček
kartv 4

Matematika 2 _ nová generace
ÍffiE pracovní učebn1ce 2/1

PřehIed Všech pIatných akcí naIeznete na wWW'frau5.czlakce'

autonomii dětí

f,l@

Interaktivní učebnice Flexibooks

škoIní muIti icence
školní multilicence

motivačním prvkem při získávání nových poznatků
instrukce jsou dětem zadávány jako výzvy, respektují

... interaktivnÍ pracovní sešity (iP5)

K 209

1

'

,.

K 191

karty

pra€ovní

geometrie se pro|íná s aritmetickou částí
iIustrace kamarádů průvodců jsou dů|eŽitým

.

nová generace

+ sada pří|oh

clEEl

Akce p atí při nákupU 1 5 a Více setů pracoVních učebIlC,
resp' pracoVních sešitů'součástí sady pro učjteIe ke 3' a 5' ročníku
je l učebnlce'

Nepřeh |édněte:
nové dop|ňky _ hodnoticí samo|epky, papírový

onIine procvičování zdarma

Matematika

2. Ročníškolní mu|tiIicence Flexibooks
v hodnotě až 1 290 Kč
*

Ú|ohy v pracovních sešitech jsou přímo provázány

zařazeny rozšiřující a náročné ú|ohy - tzv' oříšky
(od 3. r. už nejsou)

.,, pracovni listy zdarma

ÍEEE pracovní učebnice 1/1

zaIoŽeno na objevovánÍ

.'

:l

1' Sada tištěných titu|ů

Žáků a zaměřujÍ se na více než jeden typ poznatku
získávání nových matematických poznatků je

s učebnicí

Soubor obsahuje:

.

pÍaktických zkušenostíučite|ů

x

lnteraktivní učebniCe F|exibooks

škoIní mu|tiIiCence Včetně jPs
škoIni

multiIicence' na školní rok včetně iPs

Uvedené C€ny jso! Za

titu

p|o jeden |oČnlk

4990K
990 (

řbry&YE'LeATxK&

A J€Jí gpuxxe€K
MATIMATIKA

Matematika dle prof. Hejného
i.

1.,:ir;iL

Eva Bomerová, Milan Hejný' Darina Jirotková, Jana SIezáková-Kratochví|ová,

Jitka Michnová

Původní řada učebních materiá|ů
pro

konstruktivistické pojetí výuky matematiky

Násobení tabulka

N

dle Hejného metody. Metoda je za|ožena na budování
schémat v myš|ení dětí, rozvoji |ogického úsudku
a představivosti' S učebnicemi pro 3,_5. ročníkje
metodicky i didakticky přímo provázán pracovní sešit'
Materiály jsou zpracovány podIe RVP ZV'

.ll

E
E

Soubor obsahuje:

Vytvoř {oviíÚtohÚ

čtto ls

se u

tall te

l

vyskytne pouz€

čtyřikrát,

Č610 3 dvakrát

vyskytnoL

Charakteristika řady:

E

i]'l strUktUra učebnic podporuje konstruktivistický
přístup k učení
materiá|y obsahují různorodé Ú|ohy přiměřené

ffi

ír::}

.c

t,::.r ,.t

#*í1*
-u
&t
n

pracovní sešit Hledá se PuÍfy.
VÍce na s' 21'

a 6.

&.u"

Vyřeš'

t- ] L?r E E E .,- a l_ait
! EE
krl tl E
_. _fit
l,ttt!t
ll nE
-

%,e

t

l

.:. různě náročné úko|y jsou pouŽiteIné i ve všedním

E

životě

Vypočítq:
a)B +9 +10 +ll

l

+ 12

:

b)48+49+50+51+52

geometrie se pro|íná s aritmetickou částí

d198+199+200+201+202

,Wr
mW,

Matematika 4
pás)

učebnice
pracovní sešit ]

Matenatika 3, učebniCe

pracovní sešit 2
příručka učiteIe

Nepřeh|édněte:

3'

vyjímatelný přeh|ed učiva pro žáka v pracovních
sešitech

W

..

,-ir.dd

l

dětským ZkUšenoStem

l

*'

Chtě|i byste zařadit informatiku
do výuky matematikyi Právě
pro vás jsme připraviIi nový

ldy./.erš|Óho/áníd'/'ěrjseIií|aťbdolá.-děLp'o
a)V pNním obdél.íku dej místo čGla2 čklo4.
b)V druhém obdélníkU !Žájeňně zaměň čtsla 5

*

HLEDA SE PUFFY

EE
E E.E

.l

Navíc nabízíme:
::: dop|ňky (barevné kostky, geodeska, krokovací
.:: pracovní karty pro ]' a 2. ročník

N

počítáná čísla ve středovÝ.h (zetených) potích a vyřeš třeťí

pracovní učebnice pro 1 ' a 2. ročník

příručku učitele
;l:: interaktÍvní učebnici

ll

a č6Lo 64 5e

tafi objevíjenom]edno!' Najd Všechiač6la, která sevtab!Lce
právě: a)jednoU; b) dVakrát; c) třikrátj d) čtyř krát
Vysvětli,jakfo!

'l0% sIeva oři nákupu onIine

1.6

na kaŽdýzvýše uvedených souc nú.

.:; učebnici a 2 pracovní sešity pro 3'_5' ročník

;

68

2.4

E

Matematika

pIakáty (pro

,l

' Íočník)

918.80.1238.626.0
978-80.7238'627.7
978'80-1238.628
K

010

4

129 Kč

praCovní 5ešjt

119 Kč

přiručka učiteIe

x

2

pracovní učebnice 2/2
pracovní učebnice 2/3
ořlručka učitele

918-80,1238^771'7

549 Kč

99 Kč
99 KČ

3
978-80 7238 824 0
978-80-7238-825-7

pracovní seš't 1
pracovní 5ešit 2
přírUčkaučiteIe
sada pří oh pro

9t8-80-1238-826-4

3.

5' ročník

Ptodei do vvorodání zásob

víee inťgrmaeíma WWW"ucebniee"éraus.ez

3'-5' ročník

978-80-7238-821-1
K 028

139 Kč
59
59
549
89

Kč
Kč
Kč
Kč

139 Kč

7238-968-1
978 80.7238 969.8
K 028
978 80

59 Kč
59 Kč
549 (č
89 Kč

1nteraktiVní učebnice Flexibooks
6 590 Kč
1 290 Kč

škoIni multilicence _ na škoIní rok
L]Vedené ceny jsO! Za tituI pro jeden ročník

Dop|ňky
lVatematika - pracovní karty
pro 1 ' ročník(96 k5)

Prodej do Vyprodání ZásOb.

7

978-80.7238.967.4

1

škoIni mu tiIicence

119 Kč

učebnIce

59 KČ
59 Kč

5

praCoVnÍ sešit 2
sada pří|oh pro

918-80-1238-168-1
978-80-1238-169-4
978 B0 1238 982 7

Matematika

549 Kč
89 Kč

9iB.B0.723B.966

129 Kč
549 Kč

pracovní učebnice 2/1
+ sada pří|oh

Matematika
učebniCe

Prodej do vyprodáni zásob

Matematika

l39 Kč

978-80,7238-941-4
978 B0 1238 942 1
978,80-7238-943-8
K 028

PiOdej qarantován do konce roku 2022

1

pracovni UčebnIce ]/1
pracovni Učebnice 1/2
+ sada pří|oh
přkučka učite|e + cD

5' ročnik

978,80-7238-940-7

Zábavná matematíka _ karly
pro Volné chvilky (31 ks)
geodeska
krokovací pás
baÍeVné kostky
(sada pro

žáka

K

005

179 Kč

K

023
007

79 Kč
.l19
Kč
539 Kč

K 191

119 Kč

K 190

329 Kč

K 051
K

27 k5)

bareVné kostky

tiídu l00 k5)

K

X&&&,YKN&&&YxK& -e

JKx$ xpuxw&€K

Matematika se Čtyřlístkem
a..r1:,

Jitka Ha|asová, Martina Kašparová, Marie Kozlová, Šárka Pěchoučková, A|ena Rakoušová

ffilTilT[Tn
Řada učebních materiá|ů pro tradiční poietí
výuky matematiky, která probíhá prostřednictvím

činnostníhoučení' S každou učebnicí je metodicky
i dldakticky přímo provázán pracovní sešit. Materiá|y
jsou zpracovány podIe RVP ZV'

1. Sada tištěných titu|ů (pracovní učebnice)

2.

Soubor obsahuje:

RočnÍ ško|nÍ mu|tlIlcence

řlexibooks

v hodnotě 1 290 Kč

'

2 pracovní učebnice pro 1' ročník

*Akce pIatí při nákupu 15 a Více setů pracovníCh učebnic pro 1' ročník

učebnici a 2 pracovní sešity pro 2._5' ročník

PřehIed Všech pIatných akcí naIeznete na wWW'Íraus.czlakce'

.

interaktivníučebnici

,,

přÍručku učiteIe

#í#lr

Proč zvo|it právě tuto řadu?

..

.

aTr.

12345 25134 54321

podporuje výuku podIe standardních matematických
postU pů

*sřl' g
ko \ '..|].

učebnice jsou rozdě|eny na aritmetickoU
a geometrickou část
ve 2' ročníkuvyučuje zároveň násobilku 2 a 4' 3

:

ú |ohy

ve 4. ročníku jsou učebnice tematicky zaměřeny

na Českou repubIiku a v 5' ročnÍkuna Evropu
probírané učivo 4' a 5' ročníku zahrnuje z|omky,
desetinná čkIa a číseInéřady

Navíc nabízíme:
dop|ňky pro

,1.

V.s\JD\Á'

10% s|eva při nákupu on|ine

| '.o| . \ AŽD'M oli\lI

Sleva při nákupu ce|ého komp|etu pro 1. ročník
v rámci Startovacího ba|íčku.Podrobnosti od dubna

rry

na

www.f raus.czistartovacibal icky.

{Ery't{rfiB

a 6, 5 a 10 a zv|ášť násobi]ku 7, B, 9
od 4' ročníkujsou mezi standardní učivo vIoŽeny
matematicko-VIastivědné projekty a integrované

TE

ffi'oo"tl'ueo"

:-7ls
{t 1-i

t
''

,lt

1,

-*h*

*-t

Více na s. 2].

ročník_ pří|ohy (mince, geometrické

r.*.

i:T:-*

do VýUky matematiky? Právě
pro vás jsme připraviIi nový
pracovní sešit HIedá se Puffy.

pracovní Učebnice

?&*

t4l.**i

chtěli byste Zařadit infoÍmatiku

./

A,|atenatika 5e ČtyiIístken

t.

HLEDÁ sE PUFtY

-'*

4t

tvary, čísllce)

ry

;[&

Nepřeh|édněte:

'..

nové hybridní pracovní sešity pro 1. a 5. ročnÍk

Matematika se Čtvř|ístkem 1

prrmo propojene s onIine ptocvičovanim na

ÍmE!

www.sko lasnad hled em.cz

p|a(ovní UčebniCe l/]

5ada GeometÍi(ké tvaÍy

978 B0 1489-672 9
918-80 7489-613-6
978-80 7238-980-3
K 048
K 049

sada PenÍze

K 050

f,@

pracovní učebn]Ce ]/2

příručka učiteIe
sada CísIice

,,Učebnice pro 1 ' ročníkje psána přeh|edně, obsahuje
zákIadn1 numerické operace, učivo prokládá nácvikem psaní
číslovek a vše dop|ňuje seznámením žákůs geometrickými
p,Ik
tVaIy'
aoY nd.C|tant a odť lánt,.ou zlazotiovary

vhodnými iIustracemi a nechybí ani Ú|ohy na číse1nou
posloupnost."

Mgr' Robert Vondráček
ZŠ|Va ostranská, Praha

Matematika se Čtyř|ístkem 2
učebn]ce

pra(ovní sešit 1
pracovní sešit 2
příručka učitele

983-4

978,80-1238-984-1
978 B0 7238.985

B

978-80-72]8.986-5

99 Kč
99 Kč
99 Kč

139 Ka
59 Ka
59 Kř

449 Kč

viee imťorma€*'?a lníW&'"{*cebmřae.ťrax'xs'ea

978 80-7238-581 2
978-80-7238-137-3
918-80 1138-193 9
978-80-7238-794-6

Matematika se ctvř|istkem 4
UčebniCe

978 80-7489 017

I

pra(ovní 5ešit 1
pracovní sešit 2
příručkaučitele

978 B0 7489.028

4

139 Kč
59 Kč
59 Kč
549 Kč

5

978'80

učebn Ce

7489.062-8

918.80'7489'614-3

sešit 1

ÍMf,IEt ptacovni seš t

x

59 l(i
59 KČ
549 Kč

978.80'7489.029-1

Matematika se Ctyř|ístkem

Íl@l pracovní

139 Ki

978-80-7489-021-5

978-80.7489

2

příučka učiteIe

Matematika se Čtyř|ístkem 3
učebnice
pracovní sešit 1
pracovní sešit 2
přiručka učitele

w

978-80-7238

109 Kč
l09 Kč
449 Kč

675'0
9

978-80'7489-065

139
65
65

Kč
Kč
Kč

549 Ki

Interaktivní učebnice Flexibooks

škoIní mu|tiLicence

školnímu|tiIicence _ na škoIní rok
Uvedené C€ny jsou Za

tltu p|o]eden ročnik

6 590
1 290

Kč
Kč

re

&ruffiffiffiffi&Y&K&
Hybridní pracovní lčebnice 1
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Informatika

,
:

i:a,,t

.ď -;
Nová řada učebnic Informatiky pro 1. stupeň je
první uce|enou řadou na trhu, která vás i vaše Žáky
provede
ve

tématy vzdě|ávací obIasti inÍormatika

4.'5. ročníku. Učebnice se soustředí na témata,

která k|adou důraz na přemýš|ení nebo diskuzi'
Součástí |níormatiky

1

je učivo kódování a mode|ování,

základy bezpečnosti, digitá|ní systémy a technoIogie
a internet. Navíc podporuje aIgoritmizaci pomocí cvičení
bez počítače,
Součástí |nformatiky 2 je učivo kódování, mode|ování,
informační systémy, zákIady bezpečnosti, digitá|ní
systémy, technoIogie a internet, roboti a umě|á
intel igence.

pÍdCOVflí učebnici Informatika 1

]nÍormatika

ffimlríjlTnEENB
,,V Ietošním ško]nírn roce jsem mě| moŽnost podí|et 5e na
pilotáži nových učebnic informatiky v 5. ročníku' KaŽdý
týden 1sme pracovali na jedné z kapitoI těchto učebnic' NoVó
učebnlce jsou komp1exní a zahrnují nové úpravy RVP' Žáci se
tak mohIi v první části učebnice zábavnou formou seznámit
s kódováním, modelováním a strukturamj' KaŽdou kapitoIou
e provaleI rejaky p'rber a zjri oIri|; jedrodurhe s ožitě'š.

1' Tištěná pracovní učebnice

2'
*

úkoly podIe svého vIastního tempa. Velice ob1íbenými Úko1y
by|y kódy, které si děti vytvářely i mimo výuku. Z pohledu
Jčtele jse- veImi ocen' .l.oIy''navic'' r-'(epe oro ryrhleiŠi
Žáky, kteří se tak v hodinách nenudi|]' V druhé části učebnice
se pak žáci seznámi]i 5e systémy, dozvědě|i se, jak fungují
jsou možnoíi jejich vyuŽití, 1ak funguje internet
počítače,
1aké

,1

:.:. Informatika 2

lnformatika

ZŠa MŠTrivium P]us, o' p' s', Dobřany

5 a Více 5etů pracoVních učebnic'

_ e příručkuučiteIe

'

_ e-příručkuučiteIe

1

- Pirát Rudovous

Informatika

Uffi a UíÍi

zdarma

2

_ UÍfi a Uffi

ÍIffiE pracovníučebnice

978 80-1489-184 9

ova

*ilii tií]J ái, ]{oi,i

aEýa irar''poLeirý poiitai. obijlotr ila.o.áLli!tl

1' vymyni{ běno :!oLs Jld.Ljzbnéýn;jť,kterjsťtllqvLlibi ( ji'id€i]eť]|
zini. ] iž5 Na'ii(Ladzel.rdtr

&1ffi'.'lnI

a

1. stupeň d|e RVP
součástí učebnice jsou i-cvíčení,digitá|ní soubory

a pracovní |isty
,... učebnice |ze zkombinovat s IibovoIným kurzem

2' ]eJeihlíčhádáhéd.dluhé|Úh.á.. Miiť'eo!ál,:d]haíoobsanl.íá:eÝ!riité
ilali;thcs:zelni:!7h4].í.yo.?]Pnd?/.ýhe']e.in(.J?
'aíVy|.boÚ..]|oÚií(

***'-

programování či robotiky, který si škoIa zvo|í

Nepřeh|édněte:
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Proč zvoIit právě tuto řadu?
.:. objeviteIská cvičenía přÍběh aktivně zapojují Žáky
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Akce p atí při nákupu

Flexibooks

10% s|eva při nákupu on|ine

bezpečně chovat na sociá|ních sítích' Pod|e mé
dosavadní zkušenosti bych tyto učebnice k výuce lnformatiky

a jak se

RočníučiteIská 1icence

PřehIed Všech platných akcí naIeznete na www'fraus.czlakCe

Mgr. Jiří Svejda

_ Pirát Rudovous

.::. p|.áCOVfií učebnici Informatika 2
.]:..:

Peter Agh

vřele doporuči|'.,

Soubor obsahuje:

:l'
l:l

,1.-l;,. i*i;:"::i',

1,

pracovnÍ učebnice

tnfarnaťika 2, pracovní učebnice

4l

ffieruffi&ffi$w&€&K&
Hybridní p.acovní

ffi
W

-2-

-

ffi&**a&

sešit .

ffiw&

i

x*

Pa*ffv

^

Přá.é s daty a datová výchova
PNní dataktivka

l ffi

l$

ff lxl

&

-

Hledá se Puffy

Sešit HIedá se PufÍy obsahuje ,,dataktivní příběh,' se

,,Na nových učebnicích informatiky oceňuji hned někoIik věcí.
Každá učebnice je koncipována jako příběh, který 1e svým
obsahem b ízký věkové kategorii dětí, 1imž je určen' Díky
tomu. Že jednotIiVé kapitoly (|ekce) na sebe dějově navazují,
jsou dětl zvědavé, jak bude příběh pokračovat, a na

cvičerini, ktera se zaměřuji na praci s daty a datovou
výchovu' Doporučen je pro Žáky 5. ročníku,je však
možne ho Zařadit také v 6' roťníku. SešiŤ |Ze poLž;t
nejen v hodinách informatiky, a|e také matematiky'

násIedující hodlnu se těší' NabíZí se také přesah do ostatních
předmětů, Ve kterých jsoU postaVy a příběhy z učebnic
ve|mi dobře využitelné' Da|ším výrazným k adem učebnic 1e
jejich graflcké zpracování, které je podIe mého názoru ve]mi
povedené a dobře doplňu]e text' Z VIastnÍ Zkušenostl s těrnito
učebnicemi mohU říct, že děti si Vědomosti a dovednosti
z inÍormatiky osvojují jakoby mimochodem, zábavnou formou
a zcela nenásiIně',,

Soubor obsahuje:
::: pracovní sešit HIedá se Pufíy

,:' e-příručkuučiteIe

Proč zvoIit právě tento sešit?
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Mgr. Adé|a SterIyová

a ir.ormace, mode|y a práce se struIturovanými
daty (informatika)
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příběh u,,
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Michaela Dvořáková, Roman Kroufek, Radka Pištorová, Jana Stará

Učebnice nové generace zachovávají některé

h]avní osou učebnic jsou jednoduché praktické

osvědčené přístupy původnířady, a|e obsahují i mnoho

pokusy, vycházky a pozorováni

korcepcn'ch zmén' ktere vycl.aze.r ze zIusenostt

ucebrice crrene podpor uj zalovske lompelenre

s vvu(ou otvoul.y a /e,/oe[ne vazby od lcite|ú' Vyrazné

k učení

se Iišínovou grafikou a strukturou. Materiá|y nové
generace jsou zpracovány podIe RVP ZV'

učebnice pro 1 ' ročník obsahuje pracovní |isty
s myš|enkovými mapami, které probírané učivo

1. Sada tištěných titu|ů

2. Ročníško|nímu]tilicence Flexibooks
v hodnotě až1 290Kč

vztahují ke konkrétním ročnímobdobím, v da|ších

Soubor obsahuje;
n.ai ovnt ttťel-rnit i nro

.

ročnícíchje íenoIogický přistup podpořen předevšÍm

'ocntl.

v|astními pozorováními, měřeními a experimenty

učebnici a barevný pracovnÍ sešit 44
příručku učiteIe

nový, barevný a většíhybridní pracovni sešit pro
2' a 3' ročníkZatraktivňUje procvičování

interaktivní učebnici
pracovní |isty zdarma
-f,-"--l||d
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^"^-,,i:^,,1^i
u||
] |š p
uLVItUVdl|| 4ud

10% s|eva při nákupu on|ine

Nepřeh |édněte:
konkrétní odkazy na vhodné onIine procvičování

Proč zvo|it právě tuto řadu?
učpbnit p se zaněřujr ra badateIs(y přistup
a integraci učiva

ZDARl\1A přímo v hybridní pracovní učebnici nebo

5|eva při nákupu ce|ého kompIetu pro 1 ' ročník
v rámci StartovacÍho ba|Íčku'Podrobnosti od dubna

v pi-acovních sešitech

na

er je naučit žaIy oozorovat a vyhodnocovat
pozorované jevy
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učite|e
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nová oenerace

oři|oh 918.80.1489.542.5

978'80'1489'421.5

129 Kč
449 Kč
29 Kč

Interaktivní učebnice FIexibooks

školnÍ muitiIicence

Prvouka

2 _

-

6 590 Ka
1 290 Ki

na škoIní rok

nová 9enerace

učebnice
pracovní sešit
přiÍučka UčlteIe
p|akát (město' ročníobdobí)
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9
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978 80 7489 573
978-80 7489
978-80-7489-575,1
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K 241

škoJní mu|tiIicence

9
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65
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890 Ki
790 Ki
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původní řada

pracovní učebnice 1
příručka uČiteIe 1

978.80.7489.387"2
978'80.7238.646.8

učebnice 2
pra(ovní 5ešit

97B B0 7238 765
978-80 7238 766

2

příručka učlteIe

978 80 7489 459

119 Kt

65 Ki
449 Ki

InteraktiVní učebnice tIexibook5

ško ní mu|tiIjcence

K192
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gliEÍl pracovní 5eši1
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,,H|avnlm Ci em UČe|]n ce ]e nezahrnout Žáky mnoŽstvím
a po]mů, ale naučit je pozorovat a vyhodnocovat pozoÍované i]
jevy' L]čivo je založeno na ]ednoduchých

pokusech, vycházkách a pozorováních' Toto aktivni
vede Žáky k samostatnému myš ení, k výběru

i
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www.fraus.czlstartovacibalicky.
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Přehled všech pIatných akcí naIeznete na WWw'fraus.Czlakce'

pracovní učebnice pro 1. ročníkobsahu1e sadu
na popl, nrn nr.rri c rrrphnir

pro 2._3' ročník

"Akce pIatí při nákupu 15 a více pracovních učebnic, resp' pracovních
5ešitů' součástí5ady pro učiteIe k 2' i 3' ročníku je i učebnice'

2

!č€bnice 3
pÍacovní sešlt 3
učiteIe 3

Prodel do vyp odani zasob
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918'80-1238 B10

6
3
0
1
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|va Frýzová, Kateřina Gorčíková, He|ena Východská

ffinilnTn
Rada učebnic nové generace k|ade důraz
na provázanost probíraných témat, na vztah mezi

i

znaIostmi o přrrode a Č|ove|.u a o Iidske spolecnosti'
Společným prvkem učebnic jsou nově náměty na

]

poznávání místního regionu v souvisIosti

1l

Sada

tištěných titu|ů (učebnice, pracovní

sešit)

2. RočníškoInímultiiicence t|exibooks
v hodnotě 790 Kč

1881 1900

1818

Vfueie V]9' {ol*íj Práv. !. vrj.i1€ v déjiná.h o 20o lel.pé!. (.Vt..hno byíe te.kra|
moh[ v Našizemi zažit) ]ak byste 3e oblékal2.o b|ítť sé U.il] Ve !kÓ1a2 ]ak b!{ť.éýrv^Li?
Ktá.é uaiiňavé o'obno*] bÉ. m.ht potkatlŤo vi€chno je!.ŽVit€ V |éto k,přoLe'

metodicky i didakticky přímo provázán pracovní sešit.
Materiály jsou zpracovány podIe RVP ZV'

-

tl

1800

s prezentovanými tématy' S kaŽdou učebnicí je

Příroda

.|.
xÁnooNí ogRozENí / PRťtMYsLovÁ RÉvolUcE

AkCe pIatí při nákupu 1 5 a Více pracovních sešitů. Součástí sady pro
učiteIe je VŽdy i učebniCe'

nová generace

PřehIed Všech pIatných akcÍ naIeznete na www.fraus.czlakce.

Učebnice navazuje na původníkoncept' kdy učebnice
nepleokIadé jer entyrIopeditká

,aI

ta' aIe vede zaIa

k pochopení vztahů a souvisIostí v přkociě. Jednot|ivá
témata VycháZejÍ ze zkušenosti žáka, která je

10% s|eva při nákupu on|ine

konfrontována se souvisejícími pojmy a zákonitostmi.

Spo|ečnost

-

nová generace

Učebnice je rozdě|ena na geografickou a historickou část'
,,UČebnice a hybridni pracovní seŠity Přirody a 5poleČnosti 4
mi VyhoVUjí tím, jak na sebe vzá]emně navazu1Í' Skvě|é jsou
hybridní pracovní sešity, kteÍé ]sou VelIce přehIedné, pro děti

tÍm se výrazně odIišuje od původnířady. Návrat
k tradičnímuuspořádání 1sme zvoIiIi s ohIedem na

nejčastě]i upIatňovaný přístup k výuce. Učebnicíse pro ínají
námety

la pozrávánt

přitaŽ|ivé svojí barevností plus mají ve1ice hezky zpracované
otázky ke shrnUtí učiva' Vyhovuje mi rozdělení učebnice na
geog'aíic|ol a h sLoricIou řast - mys|in. že to je pro děti
přehIednější. Dá|e pozitivně hodnotím podněty v učebnicích
pro ,badateIskou činnost,_ pokusy, otázky k vyhIedávání
atd."

rrtstntho regionu'

Soubor obsahuje:
spoIečn05ť 5, učebnjCe

.,.:' učebnici

;:: barevný pracovní sešit 44
l.:' příručku učiteIe
.,:' interaktivní učebnici

'.

Mgr. Lucíe Cermáková
N0E, Pardubice

ZS

Příroda 4

pracovní |isty zdarma

.;. onIine procvičování zdarma

příručka učiteIe

v historické části je důraz kIaden na probIematiku

Příroda

života našich předků
'..l. v geografické části je důraz kIaden na budovánÍ
vztahu k místnímu regionu a zájmu o jeho

.': v přírodovědné části je důraz k|aden na pochopení
vztahů a souvisIostt v Žive i nežive přLrodě a

l
.,'

roIi

č|ověka v ní
nově jsou do všech materiá|ů zařazeny prvky
sebehod nocen

5

918-80'7489.411.4
978-80.7489-409-1
918'80.]489.410.1
918-80-7489-462-6

IffiEt

978,80,7489-463-3
918 B0 7489 464 0

učebnice
lllED pracovnísešiÍ
příručka učiteIe

918-80-1489-414-5
978-80"7489-412-1
978 B0 7489 413 B

odkazů v zápatí, coŽ usnadňuje žákům orientaci

učebnice
pracovní sešit
příručka učiteIe

lll@

příručka učiteIe přináší mimo jiné návod, jak

x

pracovat s úkoly doporučenými k terénní výuce

škoIní muItiIicence

978 B0 7489 465 7
918,80-7489-466-4
918-80-1489-461-1
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'l29 Kč
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na školnírok
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Příroda

- původní řada
978 B0 7238 931 s
978-80-1238 932 2

učebnice 4
pracovni sešit 4
příručka učiteIe 4
učebnice 5
pracovní sešit 5
přkučka učiteIe

3 890 Kč
790 Kč

978.80.7238.933'9
978.80-7238.970-4
978 80 1238 911

5

1

978.80.7238-972-8

5poIečnost - původní řada
učebnice 4
pracovnÍ sešit 4

příručka učiteIe 4

Interaktivní učebnice FIexibooks

UVedené ceny jsoU Za tltuL pro jeden ročník

&

.l29

Spo|ečnost 5 _ nová generace

Í

pracovní sešit je přímo propojen s učebnicí pomocÍ

**

129 Kř
65 Kč

449 Kč

Spo|ečnost 4 _ nová generace

školní multiIicence

u+É

129 Kč
65 Kř
449 Kč

_ nová generace

učebniCe

pracovnísešit
příručka učiteIe

poZnáVá ni

l

nová generace

ÍIlElD pracovní sešit

Proč zvolit právě tuto řadu?

l:

-

učebniCe

učebnice 5
pracovní 5ešit 5
příručka učiteIe

978 B0 7238 944
918-80-7238-945-2
918-80-1238-946-9
978-80-7238-973-5
978

5

80.7238.914.2

5

Prodej do vyprodání zásob

978.80.7238.975.9

t29 Kt
59

Ki

449 Kč
129 Kč
59 Kč

449 Kč

129 Ka
59 Kč

449 Kč
129 Kč
59 Kč
449 Kč
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Hudební výchova

':.

.:,::a, :::

Jarmila Pánková, Lenka Pobudová, Lenka
PospíšiIová, LudmiIa Roubová

Šárka Mikesková

pro 1 ' ročníkZS, která zahrnuje vše podstatné:

.

uzicírová

m

n

_\

rnřni(

ll

Í
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Zopujulš
to||šL o uId|||dL Nu

,

podí|íse na rozvoji graíomotoriky
vede k akt]vnímu posIechu

ETESIF

rl(orh rninrrirh 1 qtrrnnÁ

při výk|adu pojmů využívápřík|ady z běžného života

'la
seznamuje Žáky se zák|adními pravid|y chování v

rozv'ji u žaků dovednosti a hodnotove postoje

chodce, cykJisty a spolucestujícího v automobiIu

spojené s finančnígramotnostÍ

učížáky řešit běžné dopravní situace

interaktivní učebnice obsahuje množstvípracovních
aktivit Vhodných k budování žákovského portfoIia

a neopatrností v dopravě

k|ade důraz na prevenci Úrazů způsobených nekázni

eIektronický zpěvník s instrumentálními
doprovody ZDARIVIA na Flexibooks

.'. audionahrávky _ obsahují

ke všem písním

uvedeným ve zpěvníku nahrávky zpěvu
s doprovodem a nahrávky instrumentá|ního

doprovodu bez zpěvu

jezdí
.-"/íT?iiŤffi
;;'""''.,"
Na čem se ještě

Hudební výchova
učebnice
příručkaučlteIe
2 CD k

x

978 80 7489 250

9

549 Kč
599 Kč

1109

*ý*i|!1:.

lnteraktivní učebni(e tIeXibooks

škoIní mu|ti icence
škoIní mu|tilicence na škoIní rok

zpěVník
audionahrávky

ke

zpěvníku

odklidrn] (stieD! utÍe.áÍq
nÉkdy pozdÉ] i mdni koult b, t

6 590 Kč
1 290 (č

LEPoM

zoarma
450 Kč

PÚJ.Io

Finančnígramotnost
učebnice

x

89 Kč
39 Kč

K0l4

Žákov5ké portfoIio

2 790 Kč
550 Kč
109 Kč

na škoInÍ rok

učebnice

978-80,7489 036

Žákovské portfo|io

K 073

škoIní multiIicence

r

.-

39 Kč

2

-

na škoIní rok

e.příručka učite]e

ffi

119 Kč

9

Interaktivní učebnice FIexibooks

škoIni mu tiIicence
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190 Kč
550 Kč
l09 Kč

Uved; plÓč ítsňiňe ňá 9táteboárnujezd t
po chodnik!' si|n.i a kra]n.i'
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Finanční granotnost
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pra '_5' ročnik, učebnice
1
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Dopravní výchova

x

d!bJnlypťnizťlložill
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Škoni mu tiIicence

-

se ska1eboJ.dem miŽeme

PENl7E.kkíz.pl]Úmť
bi..ezJ to ženínr pťnize
p!čil],

]Jk..dil'čou l' tl. i.}mťn

Interaktivni učebnice FIexibooks

školnímultiIicence
e příručkaučiteIe

Kdyžjcdcnrc na kolobižcc ncbo bfus]i.h' p]nti plo nás stéjná priv'dlajako
přo chÓdc€, MůŽeme Da ťhodnik' ale husine dávalpo7o. nJ oslJl.i chodc(
Niúžene na k.ajnici' al€ mus]ne dávatpozoIna srcjj bczpcčnost abczDcčnos1

UspoŘnÉ (na*třné) p.nte Dáne h!řbytroÚ|ozp.et]
zetávJji ián..
nize,jc dobri rym plni[ icúl, $yJ!'il lj d(h]i ý hudll.n! o.(o |ouFi..bo
uhl]diL |.r.|.]n(1 výd.r.'
pťnize kteÉFDesitůjúl]kEÉmNlnt!o,dč]iuátilp.kilsi.b.Ůil.tÚ
čtplnfu nÍiňt uíjt ntjd' ]iř.il!
*ýhl. J.,.ph.( klo
tcdy.dňrilu Do nJb.. kdo n;m pťnizť ptiili'

DlUŽNÍK tbv.k.kkíoadluh'

978-80-7489-658-3

/-..^\

%qe/g

109 Kč

918'80'7489.251-6

učebnici

ro|

interaktivní učebnice obsahuje množstvípracovních
aktivit Vhodných k budování žákovského portfo|ia

Nepřeh|édněte:

'.

i

učebnice pro 1._5. ročník ZS
umožňuje integraci do jiných vyučovacíchpředmětů

a umožňuje integraci do ostatních předmětů

utváří vztah k Iidové písni a českým tradicÍm

'
'

1

vychazt ze Siardardů financni gramolnosti

podněcuje Žáky k hudební tvořivosti a praktickému

::l.:.';; I

Zdeněk Brom

rčohnirp rrrčpni nrn

Jediná pracovní uČebnice hudební výchovy určená

v

Dopravní výchova

Finanční9ramotnost

Dopravni výchova pro
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'

5' ročník,učebnrce
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Procvičování na prázdniny
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Procvičovacíkarty na celý
ško|ni rok

Edice Čti+

.

;.,.

l :l:

:,-::.: L

;':t.,:

,1,i

li.ll

:

a

'.a.:a.

Eva Papoušková, GaIina Mik|ínová, Veronika
Matějková, |vona |vicová, Jana Truh|ářová,

r.r':. -'.,.

;

;.::;:';:1:,:.

KVěta Ječná, Martina Kašparová, Aneta Mahrová,
Šárka oberajtrová, Šárka Pěchoučková, A|ena

Pav|a Šarochová, Radana PřenosiIová

Rakoušová, Lenka Syrová, Pav|a Sípková

Procvičovacíkarty tvoří praktlckou řadu dop|ňkových

Nové kniŽky z edice Čti+ rozvíje|íčtenářské

Hravé sešity, v nichŽ se kombinuje dobrodružný
komiksový příběh s procvičovánímmatematiky,
prvouky jedna dvoustrana na jeden

dovednosti dětí a podporuií čtení
s porozuměním' VedIe poutavých textů obsahují

materiá|ů pro 1. stupeň ZŠ'S kartami procvičížáci učivo
zákIadních předmětů (matematiky, českéhojazyka,

prázdninový týden' Úkoly připraviIi zkušení pedagogové

množstvíher a Úko|ů. Ty začínajÍcímčtenářům
a čtenářkám pomáhají textu roZUmět, a čtenísi tak
skutečně uŽít' Knížky jsou vhodné jak pro výuku

je vždy 20

českéhojazyka a

s dlouhoIetou praxí.

AUtorem prázdninových 5ešitůctyřka je známá tvůrčí

dvojice scenárlstka

Eva Papoušková a výtvarnice

Galina Mik|ínová.

prvouky) a angIického jazyka'

na prvním stupni základní ško|y, tak i pro samostatné
čtenídoma' Pod|e zájmů i dovedností různě starých

dětí jsou knihy rozdě|eny do tří Úrovní (6-7 |et, 7_9 let

Procvičovací sešit Prázdnlnové pUtování je Určen
pro budoucí školáky' Pomocí poutavých iIustrací

a 9-1 1 let).

a nápaditých úko|ů připravuje děti na Vstup do prvni
třÍdy. Obsahuje navíc tipy pro rodiče, jak děti v přípravě
podporovat' Sešit doporučujeme jako dárek při zápisu

Důležitou součástí procvičovacích karet je Žákovské

sebehodnocení' Na konci kaŽdé strany je hodnoticí

popu|árně-naučné knížky, tak Iiteraturu krásnou
(příběhy a básničky)'

Da|ší sešity doporučujeme jako dárek
za vysvědčení,protoŽe zábavnou formou opakují

Stá|e nabízímei knížky z ob|íbené původní řady.

stupínek' Žáci vybarvují stupně podle toho, jak se
iim podIe jejich mínění podařiIo procvičovanou |átku
zv|ádnout'

BeIetristická řada

Sada karet obsahuje ještě ceIkové shrnutí za kaŽdou
obIast (český jazyk, matematika, prvouka, angličtina)
_ tzv' hodnoticí mapy, do kterých si žáci mohou

BaÍ a jeho šťastnýden

znázorňovat, koIik karet uŽ zv|ádIi Vypracovat'

KIikate pirhody ze Zajecr hůrky

Vyplněné karty mohou Žáci zak|ádat do pořadačů,

Ušaté příhody ze Zaječíhůrky
Dvoumetrová jahoda

a vytvářet 5i tak Vlastní individuaIizovaná

NoVÁ ED|GE

učivo probrané v daném škoIním roce'

jsou vhodným doplňkem pro práci ve ško|e nebo pro
domáci procvičování.

Na tvorbě textů i dop|ňkových aktivit se podí|eIi
odborníci na didaktiku prvostUpňoVého vzdě|ávání
i Iektoři kurZů kritického myš|ení' Edice zahrnuje jak

do ZS.

základní předměty 1'_3' ročníku
karet pro český jazyk, 20 karet pro
matematiku a 10 karet pro prvouku. Sady karet
k anglickému jazyku se sk|ádají z 20 karet' Karty

V sadách pro

portfolia'

Vyprávění nestatečného rytíře
Myší výprodej

10% sleva přl nákupu on|ine

Prázdninové putování

Procvičovací karty na ce|ý ško|nírok eJ, MA, Prv

Než půjdu do školy
oVací sešit

karty pro
kaÍty pro

978 80-7489 315-5

karty pro
kartv pro

Ctyřka z Praso|esa
Než půjdu do druhé třídy
proCVičoVací 5ešit

918-80-7489 316-2

Edice Čti+
půVodní

Než půjdu do třetí třídy

nová edice

seš|t

918-80 1489-311-9

99 Kt

Čtyřka na Moruši
5ešit

edice

3

99 Kč

_jednohá cena

29 Kč
89 Kč

999 Ka
199 |(č

3

ročník

K117

159 Kč
159 Kc
159 KČ

K 128

- zakovsla licence

UVed€né cenY i5oU Za jeden titU

karty pro 3' ročnik
karty pÍo 4' ročnik
karty pro 5. rocn k

K 120
K 121
K 178

109 Kč
l09 Kč
l09 Kč

Sada procvičovacích karet pro '|._3. ročník
sada karet Cl, M, PRV

Interaktivní učebniCe tIexibook5

nova edice

978 B0'7489'380

jednotna Cena

kompIet půVodní edice et]+ (42 titu|ů)
sada cti+ pÍo děti 5 sVP (8 titu|ů)

x

Než půjdu do čtvrtétřídy
proCVi.oVaci

l59 Kč

K 129

1

Procvičovací karty na ce|ý ško|nírok AJ

Ctyřka na vodě
i

K 118

2

Íočník
Iočník(sVP)
ročnik

1

89 Kč

Sada procvičovacích karet pro 3.-5. ročník
sada karet

Al

178 KČ
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Geodeska

Barevné kastkv

ff
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Pracovni karty

Cwcebnkek.

Kral atact pas

Dop|ňky k Matematice
dle prof. Hejného
Dop|ňky k nové generaci Matematiky
dIe prof. Hejného

K výuce neodmys|ite|ně patří kromě učebnic i práce

Krokovací pás

s da|šímidop|ňky a pomůckami, které podporují

Krokovací pás je výbornou pomůckou při výuce

představivost dětí, výuku zpestří a znázorní' Naše
doplňky jsou vhodné jak pro výuku ve ško|e, tak na
procvičování na doma' Některé doplňky jsou přímo

matematiky, a to nejméně do 3' ročníku' Nabízímožnost

Cvičebníčekmatematiky (Íormát A4, 32 stran)

řešit příkIady pomocí kroku (pohybem)' Tato činnost

pro ]' Íočník

provázány s úko|y uvnitř učebnic.

záporným čís|ůma k názornému řešenÍ rovnic'
K 007

Geodeska

96 oboUstranných

geometrické podmínky.

Iarel

K 005

K 051

]1 oboustranných karet

Barevné kostky k matematice

K 023

5]9 Kč

vyuŽívají při sestavování krychIových staveb podle p|ánu'
K 197

t19 Kč

K 190

}29 Kč

179 Kč

79 Kč

Lesoně, s|epou číseInou osu s čísIlcemi, pomůcku pro

028

ročník

39t

K 246

39í

K 252

39(
39(

K

39 (

253

249

t(

(i

Pracovní karty
K 209

199

pro 2. ročník

K 211

169 (i

pÍo 3' Íočník

K

240

169 (i

pro 4' ročník

K248

169 (i

K 253

I59

E

1. ročnÍk

oro 5' ročnÍk

t(i

P|akát (formát A1, oboustranný)
pro 1 ' ročník(hřiště, zastávka)
pro 3' ročník(rodokmen,

K 191

119 t(
119

|(

Hodnoticí samoIepky k Matematice

89 Kč

d|e prof' Hejného
8

$#:

pro 5'

K 207

K241

cyklolíasy) K 249

sčítacítrojÚheIníky, hodinové ručičkya da|ší.
K

E

pro

Sada obsahu]e: hrací peníze, parkety, ikony zvířátek dědy

Iistů + 8 obá|ek

řočník

Autobus (270 x 150 x 125 mm)
papíIoVý mode] aulobusu ke 5 epeni
K ]BB

Sada pří|oh pro 3._5. ročník

a geometrie, V rámci metody d|e prof' Hejného se kostky

ročníl

pro 4. Íočník

Zábavná matematika _ pracovní karty
pro 2. ročník

Kostky jsoLl vhodným dop|ňkem k výuce matematiky

sada pro žáka 27 k5
sada pÍo třídu _ 1 00 k5

pro 3'

Matematika _ pracovní karty
oro 1. ročník

Geodeska s|oužík hlubšÍmu poznávání ,,ma|ých',
mnohoúheIníků a hIedánr tvarů splňujícíchrůzné

95x95mm

pro 2.

později pos|ouŽí k pochopení číseInéosy, porozumění

ar(hů' formát A4

K 2OB

149 t(

