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I ČnsmÝ *gu vm

Český jazyk
a': ilr:ra.l: {! i::' i r ia :r':: :;'1 - 1,r',,r 1' 1' ; :;1 1'. l

Zdeňka Krausová, Renata Teršová, He|ena Chý|ová,

Martin Prošek, Jitka Málková, Pave| RůŽička,

Martina Pašková, Jana Vaňková

ffinilr.{TTn@NB
Proč zvo|it novou generaci učebnic češtiny nyní

v hybridní podobě?
.. nabÍzi navíc unikátní propojení učebnice

s rozšiřujícími onIine materiá|y ZDARMA
stačí zadat čÍseIný či QR kÓd

.. Žáci získávají přímý přístup k zajímavým videím,

audionahrávkám, pracovním Iistům a dalšÍm

materiá]ům včetně interaktivních cvičenÍ

:. podporuje rozvoj komunikačnÍch dovedností žáků

.'. zohIedňuje vnější i vnitřní integraci učiva, hledání

souvlslostí více zaměřuje k jazykům a Iiteratuře
. k|ade důraz na posí|ení čtenářské gramotnosti

... obsahuie modernítexty s aktuá|ními tématy

., je dopIněna o nová pravopisná cvičení

Proč si vybrat pracovní sešity nové generace?
.' jsou přímo navázány na učebnici a usnadňují tak

orientaci žáků l vaši oráci
l poskytují více prostoru na procvičování a opakování
. zaiazují metody kritického myš|ení a práci s Ceským

národním korpusem (v B. a 9. ročníku)

. součástí jsou souhrnná cvičení a testové ú|ohy

' obsahují vyjímateIný přeh1ed učiva, který si Žák

může uschovat pro přípravu na přijímací zkoušky

:. obsahují kódy k onIine procvičování ZDAR|VA

Proč je příručka praktický nástroj pro učite|e?
,. poskytuje metodickou oporu vč. řešenÍ úkolů

v učebnici pracovním sešitě 2v1

nabízí návrhy diktátů a da|ší materiá|y

vYxK*aě**$€& **x*x m** **É

oNLlNE MATERIÁLY ZDARMA
ř* & g'q€r-ryř}eí- s k* š * g * * * fu E e* * ax.c -*a

Proč zvolit interaktivní učebnici?
. je vhodná pro prezenční i distanční výuku

,..' kompletní obsah tištěné učebnice, pracovniho sešitu

i příručky učitele

navíc videa, audionahrávky, pracovnÍ Listy, odkazy

a další funkce

ČrsrÝ JAZYK - NoVÁ GENERAcE
Český jazyk 6 - nová generace

.| 

' Tištěná učebnice nové generace

2. Roční škoIní mu|tiIicence Flexrbooks i-učebnice

v hodnotě 1 790 Kč

1. Tištěný pracovní sešit 2v1

2. Roční školní nu|ti1icence FIexibooks i-pracovního

seŠitu v hodnotě 1 090 Kč

* Akce p ati př nákupu 15 a více kusů iednoho ÍOčníkU dané

publikace nové genetace'

Přeh]ed všech p atných akci na eznete na WWW.fraus.czlakce'

10% s|eva pro ško|y při nákupu onIine

x InteraktiVní učebnice FIexibooks

Český jazyk 6' 7, 8' 9

školnÍ muItiIicence

škoIní multiliCenCe _ na škoIní rok

X Interaktivní pracoVní sešit FIexibooks

Ceský |azyk 2u1 6,7,8' 9

školní mu|tiIicence
škoIní muItiIicen(e _ na Školní Íok

ElllEffi|učebnice
f,lED pracovní sešit 2v1

přÍručka učite e

cD-

978-80-7489 691-0

978 80-7489 532-6

978 B0-7238-436 5

1108

l89 Kč

95 Kč
549 Kč

649 Kč

Český jazyk 7 _ nová generace

[l ÍIlEEEl učebnlce

ÍIEED pracovní sešit 2v1

příručka učiteIe

cD.

918 80 7489-692 7

978-80-7489-533'3
978,80-7238 878'3
1110

189 Ka

95 Kč

549 Kč

649 Kč

Ceský jazyk 8 - nová generace

ElIIIEDučebnice
lIlEED pracovní sešit 2v1

příručka UčiteIe

cD"

978.80 7489.693 4 189 Kč

978.80.7489'534.0 95 Kč

97B 80.1489 a24.6 549 Kč

1115 649 Kč

Český jazyk 9 _ nová generace

sl!ffitfi|učebnice
[EtD pracovní sešit 2v.l

příručka učiteIe

cD-

97B 80'7489 694.] 189 Kč

978.80-7489.535.7 95 Kč

918.80 1489.044 4 549 Kč

1118 649 Kč

* Zah||u]e čáí] ceský jazyk nová generace a citanka -
nová generace'

8 790 Ka

1 790 Kč

3 290 Kč

1 090 Kč

Stáhněte si ZDARMA demo i-učebnice nebo i-pracovního
sešitu na www.flexibooks.czldemoverze'

Český jazyk - původni řada
85 Kč

85 Kč
85 Kč

85 Kč
549 Kč

pÍacovnÍ 5ešit 6

pracovní sešit 7
pracovní sešit 8
pra€oVni 5ešit 9
příÍučka učiteIe 8

80-1238 341-l
80-7238-321-3
B0 7238-420 1

80,7238-537-2
80 7238-421 X

ffi t*ice *mťe*yme{d'ne wwwl'ax€€*}mX**"traqxs.cx

lodn" )eodopÍooe p'vodn'"b.'o.o radr
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Nemáte ve ško|e učebnici FRAUS? Nevadí.
Pracovní sešity s nadh|edem jsou univerzální
a využitelné k jakéko iv učebnici češtiny. obsahují
unikátní propojení s onIine procvičováním
ZDARMA s okamŽitou zpětnou vazbou na
www.skoIasnadhIedem'cz' Díky barevné podobě

zpřeh|ední a zatraktivní žákům práci.

Jaké úko|y v sešitech najdete?
.- k procvičování a upevnění |átky

r,,^;i.,^,,L-.,^;,-i,--,,; ^L.i,1,.-..f,^--,,.tVu||Všl 40UoV||ť o lol||'|oVš ) uUI04\y o )!||š||'oLy

:. náročnější, které mohou být pro Žáky výzvou

:l' souhrnné k zopakování každého tématu
]]. interaktíVní k procvičovánía ktestování

Jaké da|ší výhody vám pracovní sešity přinášejí?
.,. 0'u€k motivačního sebehodnocení žáků

..' přÍpravu na přljímací zkoušky
.'] Vzory řešení ú|oh

Proč zvoIit interaktivní pracovní sešit?
'':. k procvičování ve třídě na tabuIi
.. nabízí výsIedky na jedno kIiknutí a odkazy

na interaktivní cvičení

Český jazyk
1; : .l :. :'': :.: :: i t: I :. : i. t- I' i': ii: ,'-1 4': : r,.: ;: ::r 1 a':

Zdeňka Krausová, Renata Teršová, He|ena Chý|ová,

Martin Prošek, Jitka Má|ková, RůŽena Písková, Pave|

RůŽička, Lenka Cíg|erová, Martina Pašková, Jana Vaňková

ffinÍnTTnEuNB
Unikátní propojení s onIine procvičováním
na Ško|e s nadh|edem
.': jedinečný číse|ný či QR kód na každé straně

sešitu umoŽňuje Žákům vypracovat si da|ší

zábavná interaktivní cvičení a testy

diky o(arrziLe zpéLne vazbě ia( zjisti, co si na
ještě zopakovat, v případě kvízů si může odkrýt
i zdůvodnění řešenÍ

'.. přehIed učiva a řešení ú|oh ke staŽení ZDARlVA

ČrsrÝ JAZYK
PRAcovNi SEŠ|TY s NADHLEDEM
Český jazyk s nadh|edem
EÍllEED pracovní sešit 6

ElEIED pracovnÍ sešit 7

EÍllED pracovnísešit 8

ElllED pracovnisešit 9

X Interaktivní oracovní sešit FIexibooks
Český jazyk s nadh|edem 6, 7, 8, 9

škoIni muItiIicence
škoIni mu|tiIicence _ na školní rok

Stáhněte si ZDARMA demo i-pracovního sešitu
na www.flexibooks.czldemoverze.

1. lištěný pracovní sešit s nadh|edem
2. Roční školní muItiIicence F1ex!books i-pracovního

sešitu v hodnotě 1 090 Kč

* Akce p|atí při nákupu 15 a více kusů jednoho ročníku dané
puD Kace.

PřehIed všech p atných akcí naIeZnete na www'Íraus'cz/akce

10% sIeva pro škoIy pi'ná(up" on ine

918.80.1489.622-4 99 Kč
978.80.7489.6231 99 Kč
918 80 7489 624 8 99 Kč

978.80'7489.625 5 99 Kč

3 290 Kč
1 090 Kč

Které pracovní sešity zvolit k našim učebnicím?
oBA TYPY PRACoVNícH sEŠ|TŮ JsoU HYBR|DNí' NEBoŤ
PRoPoJUJí PRÁc| V T|ŠTĚNÉM sEŠ|TĚ s oNL|NE PRocV|ČoVÁNíM.

wYxK*ffi s&sYx e*a$gffi a$3 x€š
oNt!NE PRocV!ČovÁni ZDARMA
$\*&. wavw- s ř{* & x g*3* * řa i ** * exp -*g

W v*cc !nfgrrr*eci ť'l* W{ef{&'.t{€€bxrXee"ťra*s"ex
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ítanka*

í:yi:ridní učebnie*
pro:ákladnÍ školy

a vl.€letá gyňnáziá

Proč zvo|it novou generaci čítanek nyní
v hybridní podobě?
.. nabízí navíc unikátní propojení učebnice

s rozšiřujícími onIine materiá|y ZDARMA
.+.:' ..l.+ :.^ ^'' ;i n D | Ál)toLr 4ouot L )t r ty Lr vt\ ru(

:'l žáci získávají přímý přístup k zajímavým videím,

audionahrávkám a da]ším materiá]ům včetně

interaktivních cvičení
,' obsahují texty přiměřeného rozsahu vhodné

pro práci v hodině
.. propojují jazykovou a iterární sIožku předmětu
,.:, kombinují tematický (v 6. a 7. ročníku)

a chronologický (v B. a 9. ročníku) přístup

'. ukázky jsou dopIněny otázkami a ÚkoIy, které

navazují na úryvky nebo jsou orientovány na širší

souvisIosti a mezipředmětové vztahy

Co ocení vaši žáci?
. různorodé texty Iiterární i neIiterární

uaiazeri uryv|'ů z detmi obIibených a souČasných

iterárnrch de| (Harry Poller. I i(ho)loUt.apod.)
.. stručné výklady, definice pojmů a medaiIonky

autorů

zajinave a nenásiIně zaČ|enere nezipiedneiove
vztahy

'. přehIedné shrnutí ce|ého tématU na konci každé

kapito ly

l. interaktivní cvičení a kvízy na

www.sko lasnadh ledem.cz Z DARIVIA

Proč je příručka praktický nástroj pro učiteIe?
poskytu'e metodickou oporu při práci s učebnic'

' obsahuje návrh časově-tematického plánu a přehIed

k|íčových kompetencí
. '' předk|ádá návrhy ana|ýz jednot|ivých textů a mnoho

da|šÍch námětů pro práci s žáky
. obsahuje řešení otázek a úkolů v učebnici

č*amxc#

Čítanka
ai :.: 

.i:rt:ri i: 
' 

: : i:': : : t ;,,: -. i-t ! l'-:] t' : :. 
j ;

Kare| Sebesta, Pav|ína Synková, Kateřina Šormová,
Andrea Krá|íková, A|eš Marek, Kami|a HomoIková

ffilTIliTrÍF|Íl?iíiNm
Proč zvoIit interaktiVní uČebnici?
., je vhodná pro prezenční i distanční výuku
:. kompIetní obsah tištěné učebnice a příručky učiteIe

l. a navÍc videa, audionahrávky, interaktivní cvičení,

odkazy a da|šÍ funkce

Čirnrurn * NoVÁ GENERAcE
Čítanka 6 - nová generace
E lIlEf,D učebnice
příručka učitele
CD

Čítanka 7 - nová generace
s tllff,fp učebnice
priručka učiteIe
CD

Čítanka 8 - nová generace

EÍItrEED učebnice
přiručka učitele
CD

Čítanka 9 - nová generace

1. Tištěná učebnice nové generace

2. RočnÍ školní mu|tiIicence FIexibooks i.učebnice
v hodnotě od 450 Kč

* Akce p|atí při nákupu 15 a více kusů jednoho ročníku dané
pubIikace nové generace'

Přeh ed všech pIat|ých akcí naIeZnete na www.fraus.czlakce

10% sleva pro ško|y při nákupu onIine

agYgK*a.$$ xé?g &*aĚx x a"šs *a á

oNt!NE MATERlÁLY
ZDARMA í!ě&

wwvg. sě{eřxs gxxď*x 
$ ***m -ax

*í.&ar*&qa* 
'.

,
'fi.fir &

. . rry"ut*"

'.jri,:'*:.j#
ffi
šKoLA 

"t?&q,?

978'80.7489.695.8 219 Kč
978-80.7489.]06.3 599 Kč
1108 649 Kč

978 80 7489 801 3 219 Kč
978.80.1489-344.5 599 Kč
11]0 649 Kč

978-80-7489-696-5
978-80-7489-391 -9

1115

219 Kč
699 Kč
649 Kč

El llIEED učebnice
příručka učitele
CD

918-80-7489-697 2

978,80-7489,520-3
1t 18

219 Kč

599 Kč

649 Kč

X Interaktivní učebnice FIexibooks
eítanka 5, 7, 8, 9

škoIní mu|tiIicence

školní multiIicence- na škoIní rok

4 390 Kč

890 Kč
2 190 Kč

_ na školní rok 450 Kč

škoIní mU|tiIicence od B' ročníku noVé generace

školní multilicence. od B' ročníku nové

Stáhněte si ZDARMA demo i.učebnice
na www.flexibooks.czldemoverze.

Čítanka - původní řada
učebnice 6
příručka učitele 6
učebnice 7
příÍučka učitele 7
učebn]ce 8

příručka uč'tele 8
Učebnice 9

příručka učitele 9

B0 7238 248 9 219 Kč

80-7238,249,1 599 (i
80.7238.323.X 219 Kč
80.1238.324'8 599 Kč
80.1238'422'8 219 Kč
B0'7238-423.6 599 Kč
80'7238'539'9 219 Kč
978-80.7238-540.9 599 Kč

ry*-\ '\
t -l**s

W la*eg !g*Ť*rm:;*ť* ae www.&x**fum$ee.ťraxs.aa
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E Í!!EED pracovní sešit 6 až 7 97B B0 1489 593'7

E ÍIIEED pracovní sešit 8 aŽ 9 978.80 7489.594.4

1. Cítanka s nadh]edem
2. Roční ško]ní mu|tiIrcence F|exibooks

v hodnotě 1 090 Kč

* Akce p atí př nók!pu ]5 a více kusŮ jednoho ročníku dané
pub kace

PřehIed všech p atných akci na eznete na www.fraus.czlakce'

.l0% sIeva pro škoIy při nákupu oniine

€Yxffi*aJŠ*š€* ffi *x*x a*x á**

oNL|NE MATERlÁLY
ZDARMA ř*&
t,*f ww' 5 k* € * g *e * $t * * *xm "xz99 Kč

99 Kč

X Interaktivní pracovní sešit FIexibooks
Cítanka s nadhledem 5 až7' 8 až9
ško ni mu|tjIicenCe

školní mu|tiIicen(e - na školní rok

3 290 Kč
.l 090 Kč

InteraktiVní pracOVní 5eš t FIeX bookS nabíZí attaktivni v deoukázky'

Vzh edem k povaze Úko ů a akt V tám tVŮrčího psaní neobsahuje správná

řešení'

Stáhněte si ZDARMA demo i-pracovního sešitu
na www.flexibooks.czldemoverze.

ffi *mwxs*& *&ffiYK

Čítanka s nadh|edem

Nela StuchIiková

nÍi.ťínEExn
Cítanka s nadh edem ]e navržena jako pracovní sešit,

jenž svými texty a úkoIy vede žáky k rozvojl je1ich

představivosti a vybízí je k tvůrčímu psaní'

Obsahuje ukázky jednak ze současné, u dnešních dětí

a m|ádeže populární |iteratury, stejně tak jsou zde

/a5ioUpena i nsp.rativni (anonicIa česIa a světova

dÍ|a. Jeden pracovní sešit je vždy určen pro dva ročníky

druhého stupně zák|adních ško| a umožňuje v rámci

indivIduá|ních tematických p ánů Větší variabiIitu při

vo bě ukázek' 0ba pracovní sešity jsou vnitřně č|eněny
dn ti r:c. - nrÁ,a rlp,'p: dr666'

Proč zvolit Čítanku s nadhledem?
p.eostavuje zce a nový p.istlp ( vyuce'iLe.aturv. podporuje 5amostatné kreativní myš1ení žáků

. napomáhá rozvoji čtenářské gramotnosti

rab zr velmi va'iabiln' vyuz;r

rrjze ranrad't (terais|p potl,o'o a ClenalsNý den|(

Unikátní propojení s online procvičováním
na Ško|e s nadhIedem
]edinečné číse|né či QR kódy umožňu1í žákům

Vypracovat si da|ší zábavná interaktivní cvičení

a pos|echnout či zhlédnout vybrané audio-
a videoukázky ZDARt\{A'

Proč zvoIit interaktivní pracovní sešit?
. k procvičování ve třídě na tabuIi

nabízí odkazy na fiImové a audioukázky

r!]a ciÉ.íaí, |.nli!la' ssól'ak

('1on| Ó 
' 

.Ó01 1c0an b a' p!o' a\n' \p\1'

Čirnurn s NADHLEDEM

.&
'*--r"::i:i:l:r-- 1lj

ffi rli** ó*tťxyyr;e{l *e w"*J!ť.'l{**x*i**.{rxxc'*x



l ČesnÝ JAZYK

ŠttoLllÍ vÝpRlvv
o0 rRa;tily Črýtny

Ško|ní výpravy do krajiny Český jazyk a Iiteratura
češtiny
i, :-1 ::r 1r ! l :1.,-: l.: rl: I i: :'.: i', i; j :-: .; 

-! 
i: l:

;i: :., ir,ri.l i.::ll 1:'-:]:.'i::'.r

Stanislav Štěpáník a kol'

Didaktika českého jazyka ŠkoIní v1ipravy do krajiny

češtiny představuje uceIenou koncepci výuky

českého jazyka pro základní školy a nižší ročníky

víceIetých gymnázií akcentující komunikačnÍ a koqnitivní

cí|e a zasazuje učivo do současného vzdě|ávacího

kontextu. Jejím hlavním ideovým východiskem je postup

od komunikace k jazyku a nás|edně od jazyka zpět

ke komunrkaci' a na rozdíJ od oborové didaktiky tak

přirozeně propojuje výuku mluvnice s výukou slohu'

Co v příručce najdete?
.., uce|enou a vzájemně provázanou koncepcl výuky

češtiny pro 1 ' a 2' stupeň ZŠ a niŽší ročníky

víceIetých gymnázií

. výuku jazyka a komunikace v přirozené lntegraci

. obsah výuky v aktuá|ním kulturně sociálním

a komunikačním kontextu
.. preZentaci výuky zaIoženou na (komunikačních)

potřebách Žáka

konkrétní příkIady realizace výuky při využití

koncepce

-. diferencraci komunikačně pojaté výuky při prácl

s žáky se speciálními vzdě|ávacími potřebami

. návrhy způsobů hodnocení při práci v komunikační

nauce

Proč postupovat právě podIe Ško|ních vyprav

do krajiny češtiny?
ProtoŽe představují systémovou koncepcl výuky češtiny,

která směřuje k co nejužšímu propojení jazykové

a komunikační výchovy.

Zároveň příručka odpovídá současnému RVP ZV

a ref|ektuje r uz|ové body budoucího revidovaného

RVP ZV (3., 5.,1. a9. ročník ZS)'

:.:::.1i,:!.li:.,1

koIektiv autorů

Český jazyk a l]teratura je respektovaným bohemisticky

a didaktlcky zaměřeným časopisem, jehoŽ hlstorle sahá

aŽ do roku 
,l950'

Co najdete uvnitř časopisur

'. odborné bohemistické články

pi|spev(y uanéiené la s|o|n' p.axi

..' odpovědi na otázky týkající se vybraných

problémových jazykových jevů

.. průvodce novinkami ze současné prózy, poezie

i dramatu

', informace z Iiterárního muzea včetně textové ukázky

... inÍormace o vydávané odborné |iteratuře oboru

a jeho významných osobnostech

,.' zajímavoíi o dění v bohemistice se zřeteIem

k vyučování
,'' a da|ší

Jak Často časopis vychází?
Časopis vychází ve dvouměsíčním intervaIu pětkrát

během školního roku.

Jak si časopis předpIatit?
Časopis 1e distribuován prostřednictvím spoIečnosti

SEND předpIatné, s. r. o'

Objednávku předpIatného prosím provádějte přímo na

webových stránkách spoIečnosti www.send.cz.

Více informací na www.fraus.czlcj|'

Český jazyk a Iiteratura

K přijímačkám s nadhledem
i; :;7 1|; l;,. a1 ; l t:, /,.|'.': :.a . :) a.t^: t, :

VIadimíra BezpaIcová, Michaela Krá|ová,

Petr Ryš|aVý

Pub|ikace určené k přípravě na jednotné přijímací

zkoušky na stiedr^i lko'y 1sou oostupné Ve dVoU

verzÍch: jako přÍprava na čtyř|eté obory SS a na osmiIeté

gym náZl u rn '

Proč pubIikace doporučit Žákům?
.,. umožňují procvičenÍ typových úloh, které jsou

obsazeny V jednotný(l- oiij macich zkouš\ách

.. obsahují pět vzorových testů včetně k|íče a počtu

dosažiteIných bodů
.]. prostřednictvím rad, tipů a strategjí pomohou

žákům |épe se připravit na přijímací řízení

', součástí jsou výs|edky všech Ú|oh

A to není vše!
Přijímačky s nadhIedem navíc nabízejí

orostřednictvím Unikátních kódů přístup k da|ším

zábavným interaktivním cvičením na

www.skolasnadhledem.cz ZDARMA, kde se

deti il.red oozved. správná iešerr. Dá|e zoe naIeznou

i všechny záznamové archy k testům v tištěné

pub|ikaci a da|šÍ cvičné testy s okamžitým
vyhodnocením a porovnání s ostatními řešiteIi.

t0% s|eva pro ško|y přl nákupu on|ine

K přijimačkám s nadh|edem -
Český jazyk a Iiteratura, 9. ročník
VladimÍra Bezpalcová, Míchaela Králová

lllE[D publikace g78 so-7asg-670 s 269 xi

+ on ine VZOroVé testy s porovnánim ZDARMA

K přijímačkám s nadh|edem -
český jazyk a Iiteratura, 5. ročnik
Vladimíra Bezpatcová, Míchaela Králová, Petr Ryšlavý325 Kč

325 KČ

Ško|ní vypravy do krajiny češtiny
pub|ika(e 978.80 7489-595-1 349 Kč

předp|atné časopisu (5 číse|) 0009 0786

X uživateIská 1icence Flexibooks"

Při koUp předpIatného tiíěných časopisů ziskáte e]ektronickou V€rZi

ZDAR[/]A

EIEEEI publikace 918-80 1489-552-4

m

W v*ea inťorxxeť*'?e W&vW'&.l€c&}x.tiag.Ťraaxs.ex

+ O|| |e VZorové te5ty s porovnánim zDARMA
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Matematika
li:rr'll|!.1l1;;1 :,:,.;].:i ;.'.:..' :" t;,: l:,-);'a],.:,:r.t 1,,:

Pave| T|ustý, Miros|ava Huc|ová

ffitffimlnTÍn@NB

918 8A 7489 418 7 149 Ki
978.80.7489 479.4 149 Kč

918.80.7489.517.3 149 Kč

Nemáte ve ško|e učebnici FRAUs? Nevadí.
Pracovní sešity s nadh|edem jsou univerzá|ní
a využiteIné k jakéko|iv učebnici matematiky. obsahují
unikátní propojení s onIine procvičováním
ZDARMA s okamžitou zpětnou vazbou na
www.skoIasnadhIedem.cz. Díky barevné podobě

zpřehIednÍ a zatraktivní žákům práci.

Jaké úko|y v sešitech najdete?
.: k procvičování a upevnění |átky

lvor ive, zabavne a za'inave s obrázky a schematy
:.. náročnější, které mohou být pro žáky výzvou

. souhrnné k zopakování každého tématu

:; lnteraktiVní k orocvičovánÍa ktestování

Jaké da|ší výhody vám pracovní sešity přinášejí?
.'.. prvek motivačního sebehodnocení žáků

... přípravu na přijímací zkoušky
,l VZO|'V řešenÍú|oh

Proč zvoIit interaktivní pracovní sešit?
.. k procvičování ve třídě na tabu]i

l nabízí výsledky na jedno kJiknutí a odkazy

na interaktivní cvičení

Unikátní propojení s onIine procvičováním
na Ško|e s nadhIedem

jedinecny ( selry ii QR lod na kazde strane sesiru

umožňuje Žákům vypracovat si da|ší zábavná
interaktivní cvičení a testy

d Iy okanžite zpěLné vaubě žák zj'stí, co s.rna
ještě zopakovat, v případě kvÍzů si může odkrýt
i zdůvodnění řešenÍ

,, ořeh ed učiva a řešení Ú oh ke stažení ZDARN/A

MATEMATIKA
PRACoVNi sEŠlTY s NADHLEDEM
Matematika s nadhledem
E ÍIIEEE| pracovní sešit 6

E EffiE|pracovní sešit 7

E ÍIIEBE| pracovní sešit 8

ElIlEEI'pra(ovnísešit9 978.80.7489-518.0 149 Kč

X Interaktivní oracovní sešit FIexibooks
Matematika s nadhledem 6, 7, 8, 9

í. Tištěný pracovní sešit s nadhledem
2' RočnÍ škoIní muItilicence FIexibooks i-pracovního

sešitu v hodnotě 1 090 Kč

* Al'epdl p raLtp 5av.el '.ů o6].6|616r. L d3.o
publikace.

o|rL p! '/ .'L'l. .' ] :t' | á|Ó ' p Ó n. Www.fraus.czlakce

10% sleva pro školy při nákupu online

škoIní mu|tiIiCence

školní muItilicence _ na škoIni rok

Stáhněte si ZDARMA demo i-oracovního sešitu
na www.flexibooks.czldemoverze.

3 290 Kč

1 090 Kč

wYXK&e$*&3Yffi &#X*x ma** *c€

oNLlNE PRocV!ČovÁruí zDARMA
$*& *-vwrwg* s a{* š m sx?* ď řt ř ** * axx - *x

Které pracovní sešity zvoIit k našim učebnicím?

_* _;i,
i=z*i1-'

W w{ae imŤormaei !?a viíl,,tíW.*'lc€hmíee"tnaus"ez



Matematika
iit,:'t!.t;::';i.i,i:.,:::,-1.:{li.::;:;.r r:::,..:.:!t:':iji.::'!,:,.

He|ena Binterová, Eduard Fuchs, Pave| Tlustý

Proč zvoIit tyto učebnice matematiky?
''.:; vedou žáky k tomu, aby prozkoumáva1i a řeši i

matematické prob1émy a nebá|i se chybovat
::' učí Žáky diskutovat o matematice, odvozovat

a vytvářet matematická zdůvodnění
.:, k|adou důraz na motivaci žáků

Proč pouŽívat naše pracovní sešity vytvořené
přímo k učebnicím?
'.: jsou přímo navázány na učebnici a usnadňují tak

orientaci žáků i vaši práci

.: umoŽňují žákům zapisovat poznámky ] řešení Úloh

'. obsahují řadu příkIadů k procvičování
]:: nabíZejí předIohy k vystřihování a sk|ádání

:,.. obsahují vyjímateIný přehIed učiva, který si Žák

můŽe uschovat pro přípravu na přijímací zkoušky

Proč si vybrat pracovní sešity s nadhIedem?
unikátni p'opojen s on|.ne orocvičovérim

ZDARNlA, které nabízí žákům okamžitou zpětnou

vazbu
.' barevná podoba sešrtu Žákům usnadnÍ orientaci
.. jsoU VyUŽite né k jakékoIiv učebnici matematiky

Proč je příručka praktický nástroj pro učiteIe?
.' poskytuje metodickou oporu vč' výsIedků Úko|ů

v ucebn'c' i pracovrim seš'tě
.'.. nabízí náměty na samostatnoU iprojektovou práci

Proč zvoIit interaktivní učebnici?
.:' je vhodná pro prezenční i distanční výuku
. komp etní obsah tištěné učebnice, pracovního sešitu

i příručky učiteIe
,. navíc výsIedky ú|oh, interaktivní cvičení, odkazy

a da|ší funkce

MATEMATIKA - PŮvoDNi Řnon
Matematika 6

978'80.7238'654 3 169 Kč

978'80.7238'655-0 85 Kč

918 80 7238.656.1 169 Kč

918.80.7238 657.4 85 Kč

vypradáno bez datlsku

Matematika 7

učebnice - Arltmetika
praCoVní sešit - Arilmetika
učebnice - Geometrie
pracoVni 5ešit _ Geometrie
příručka učiteIe

978.80'7238 679'6 169 Kč

1. Tištěná učebníce původní řady

2. RočnÍ ško|ní multilicence FIexibooks i-učebnice

v hodnotě 1 790 Kč

* Akc€ p atí př nákupu 1 5 a vice kusů jednoho ročniku dané

pu0 Kace.

PrehIed Všech pIatných akCí |aIeZnete na Www.íraus.czlakce

l0% sleva pro ško|y při nákupu onIine

Rešíte rádi Iogické Ú|ohy'

zajÍmavé hříčky nebo graÍické
hádanky? Pak právě pro vás je

určena publikace Každý den
s matematikou, kde na vás

čeká 365 nevšedních a zábavných
matematických Ú|oh včetně
výsIedků '
Více na www'fraus'cz,

x InteraktiVní učebnice Flexibooks
Matematika 6, 7, 8, 9

škoIni muItiIicence

škoIní multilicence _ na školní rok

Stáhněte si ZDARMA demo i-učebnice
na www.flexibooks.czldemoverze.

učebnlce Aritmetika
pracovní 5ešit - Aritmetika
učebnice - Geometrje
pracovní sešit - Geometrie
příručka učiteIe

978-80-7238,680-2 85 Kč

97B 80'7238-681.9 169 Kč

978.80.7238-682.6 85 Kč
vypradána beZ doťi5ku

Matematika I
učebn]ce - Aritmetika
pracoVní sešit - Aritmetika

učebnice - Geometrie
pra(ovní sešit _ Geometrie
příručka učite e

97B B0 7238.684.0 169 Kč

978-80'7238.685'7 85 Kč

978.80.7238.686 4 169 Kč

978'80'7238.687.1 85 Kř
vyprodána beZ dati5ku

Matematika 9

UčebniCe - AIgebra
pracovní sešit_ AlgebÍa

učebnjc€ ' Geometrie
pracovni 5ešit - Geometrie
přkučka učitele

978 80 7238-689,5

978"80-7238-690-1
978-80 7238 691'8

978-80,7238 692'5
978-80-7238-693 2

169 Kč

85 Kč

169 Kč

85 Kč
549 Kč

8 790 Ki

1 790 Kt

re lr*ee !nforma(i na Wl'lt{l'v"u€ebrriee"ťraus.ez
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Experimentuj s Máťou
Eduard Fuchs' Eva Ze|endová

@NBEIríiln
Na rnalematicke Ú|ohy se můzene.asto d|Val d|.o ra
detektivnÍ příběh' Musíme propátrat různé možnostl,

neŽ odha|íme, kde je ukryt správný výs|edek. Naše nové

pubIikace Experimentuj s Mátou vyuŽívají bádání,

objevová n í a experi mentová n í, r ozvijelÍ mate matícké

dovednosti a gramotnost, a pomáhají tak nap|ňovat

koncept toIik potřebné změny v přístupu k výuce

matematiky.

Proč zvoIit právě tyto pubIikace?

KaŽdá nabízí 25 zajímavých a zábavných Ú|oh, jejichž

řešení umožní žákům B. a 9' ročníků ZS a odpovídajícÍch

ročníků VG:

:. samostatně experimentovat a ob]evovat

matematické zákonitosti

systematicky třídit informace

zIepšovat geometrickou před5taViVoí
. nebát se proměnných

vyuŽrvat ir|or nacnr TechnoIog e

Jak jsou úkoIy strukturovány?
Experlmentování a objevování je podpořeno

dvoustupňovou nápovědou, jeŽ pomůže v řešení Ú|oh

žákům:

' kteří potřebují ,,pomocnou ruku,,jiŽ na začátku

řešení

kteří 5i rád] průběžně kontro1ují výsiedky
. kteří si nevědí rady v průběhu řešení

Podpora na Ško|e s nadh|edem

Předk ádané ú ohy ze zařadlt do výuky jako motivační

nebo opakovací, ale mohou být Využlty i při

seznamování Žáků s novými matematickými pojmy' Při

rozhodování, 1ak ú|ohy zač|enlt do výukové situace,

pomohou učitelům podrobná komentovaná
řešení s řadou metodických poznámek vycháze1ících

ze zkušeností z ověřováni Úloh, postřehů ko|egů

i z autentických Žákovských řešení, které jsou k dispozici

spo|u s pracovními Iisty na stránkách

www. skolasnad h ledem.cz.

Experimentuj s Máťou

.-Í*$*;
**flffn n

Experimentuj s nadhledem
s nápojovými plechovkami
Zuzana Strankmu||erová, EIiška Suchardová,
Jitka Soukupová

K přijímačkám s nadhledem
:'; :. ; ;,; :;; 1";1.,,.; ::; 1:.,,. ;;,,

Hana Kuřítková

Vyzkoušejte jednoduché a finančně nenáročné
fyziká|ní experimenty s nápojovými
plechovkamil

Projekt vznikl jako aktivita autorek studentek

přírodovědných oborů VS a učite ek z praxe' by| ověřen

na iade !|.o| a sk zt znacny oh as ra |vzikáis|ych akcich

u nás l v zahraničí pro svoj nápaditost, jednoduchost

a pra^ tic1o)L. Í\a oo(usv por'ebujete pouze běžně

dosLrpre ponicl,y, se kterym se snadro praruje.

Komiksová sbírka umožňuje dětem od B do 14 |et

věku seznámit se prostřednictvím experimentů se

zákIadnÍmi fyziká|nÍmi jevy' Své znaIosti pak mohou

dá|e prohlubovat prostřednictvím zábavných onIine

cvičení na www.skoIasnadhIedem'cz.

Podpora pro učite|e

Praktické metodické informace a kopírovateIné

pracovní |isty naIeznete ZDARl\,1A na portá u

www.f red.Íraus.cz.

Experimentuj s nadh|edem s nápojovými
olechovkami

Pub ikace určené k přípravě na jednotné přijímací
zkoušky na střednÍ ško|y jsou dostupné ve dvou

veruírh: ja.o pr prava r]a (tyi e1g 666'' SŠ a r^a osn.eté
gymnazrum.

Proč pubIikace doporučit Žákům?
' umožňují procvičení typových ú|oh, které jsou

obsaŽeny v jednotných přijímacích zkouškách

obsahujr per vzorových testů vcelre (|rce a počtu

dosažiteIných bodů

prostředrictv m rad' t'p.l a straLegi ponoho.l
Žákům |épe se připravit na přijímací řízení

. součástí jsou výs|edky všech ú|oh

A to není vše!
Přijímačky s nadhIedem navíc nabízejí

prostřednictvím Unikátních kÓdů přístup k da|ším
zábavným interaktiVním cvičením na
www.skolasnadhledem.cz ZDARMA, kde se

děti ihned dozvědí správná řešenÍ, a dá e i všechny

záznamové archy k testům v t]štěné pub|ikaci.

Navíc zde naIeznou i da|ší cvičné testy s okamžitým
vyhodnocením a porovnání s ostatními řešiteIi.

K přijímačkám s nadhIedem -
matematika. 9, ročník
lllEMlpublikace 918 8A 7489-671-2

+ onI ne VZorové t€Sty 5 porovná|ím ZDAR[,4A

K přijímačkám s nadhledem _
matematika, 5' ročník

El lllEEEl pub ikace 1. dí

Ef,lEEE| publikace 2' díl-
978-80-7489-679,8

978 80,7489-794-8

179 Kt

179 Kf

re Vice lmťormeei ma WvVl&'''"{ee*}niee"*yaus'ee

978 80 7489 4BB 6 249 Kř

+ on ine VZOrové testy s porovnánim ZDARMA

EIED publikace 978.80.7489.553 1 269 Kč
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Proč zvo|it novou generaci učebnic fyziky nyní

v hybridní podobě?
:l nabízí navíc unikátní propoiení učebnice

s rozšiřujícími onIine materiá|y
. žáci6' ročníků získávají přímý přístup

k zajímavým videím, schématům, onIlne cvičením

a kvízům a ve vyšších ročnících k dalšÍm

dop|ňkovým interaktivním cvičením

:- stačí Zadat číse|ný či QR kód na

www.sko|asnadhIedem.cz - vše je onIine a zdarma
.. k]adou důraz na praktickou aplikaci fyziky

,' kombinují osvědčené postupy a učivo modernizo-

vané v souIadu s vývojem didaktiky fyziky

.'. přinášejí nový rozměr v podobě @ mode|ů

Proč si vybrat pracovní sešity s nadhIedem?
., unikátní propo]ení s online procvičováním ZDARMA,

které nabízí Žákům okamŽitou zpětnou vazbu
. barevná podoba sešitu Žákům usnadní orientacj

..' 1sou využiteIné k jakékoIiv učebnici fyziky

Proč zvoIit interaktivní učebnici?
ll je vhodná pro prezenční i distanční VýUkU

,' kompIetní obsah tištěné učebnice, pracovního sešitu

i příručky učiteIe
.,' a navíc videa, ]nteraktivní cvičení a kvízy, schémata,

odkazy a da]ší funkce

Fyzika
:] : l,:r1,',::: a.;l i,: i a 1 a::! ,.i: :a

Miros|av Randa, Václav Havel, Gerhard Hófer, Ota Kéhar,

Josef Kepka, JiřÍ Kohout, Václav Kohout, PaVeI KÍatochví|,

Pavel Masopust, .losef Petřík, Jitka Prokšová, Kare| Rauner

ffiÍniTrÍR@E@
Proč je příručka prakticky nástroj pro učiteIe?
:'. poskytuje metodickou oporu vč' řešení Úko|ů

v u(ebT.c. i pracovním sešitě
..' je dopIněna o kopírovateIné předIohy pro

Iaboratorni práce

FYZIKA - NOVA GENERACE

Fyzika6-novágenerace

'|. Tištěná učebnice nové generace

2. Roční ško|ní multilicence Flexibooks i-učebnice

v hodnotě od 890 Kč

'

Tištěný pracovní sešit--

* Akce p|atÍ při |ákup! 15 a vÍce kusů jednoho ročníku dané

pub ikace nové generace'
** Akte pIatí do Vyprodání zásob'

PřehIed všech pIatných akci na eznete na WWW.fraus.€zlakce.

1 0% s|eva pro školy při nákupu onIine

X Interaktivní učebnice F|exibooks

Fyzika 6, 7, 8, 9

ško|ní mu|ti|icence - 6' ročník nové generace 8 790 l

školní mu|ti|icence - 6' ročník nové generace - na školní rok 1 790 l

ško|nÍ mu|tilicence od 7' ročnÍku nové generace 4 390 l

ško|ní multi|icen(e _ od 7. ročníku nové genera(e - na ško|ní rok 890 l

Stáhněte si zDARMA demo i-učebnice
na www.flexibooks.czldemoverze.

FYzlKA - původni řada

ElÍIIEEIE| učebn]ce

příručka učitele

978.80 7489.698.9 189 Kč

918.80.7489.047-5 499Kč

tyzika7 _ nová generace

EÍIIEDučebnice
pracoVní 5ešit*

příručka učiteIe

978-80 7489.699-6 189 Kč

978-80,7489-346-9 8s Ka

918.80.1489.341 6 499 KČ

Fyzika8_novágenerace
ElllffiE|učebnice
příručka učitele

978.80 7489.700-9 189 Kč

978-80-7489'394-0 499K4

Fyzika9_novágenerace
EEIEf,D učebnice
přkučka učiteIe

* jedná se o dOprodej

Ke všem ročníkům dopOručujeme přiS Ušný pracovní sešit Fyz ka

s nadh edem, v z str. 13.

978'80.7489.701 6 189 Kč

978.80'1489'471.0 499Kč

ěf YxK*#*&*Yx R*a*x mxx **É

oNL|NE MATERIÁLY ZDARMA
ffi & wgqrtgxt'{. g &a* ř x g ya a ď k * ** e m 

" 
*x

učebnice 6
pracovni sešit 6

příručka učiteIe 6

učebnice 7
pracovní sešit 7

příručka učitele 7

učebnice 8
pracoVní sešit 8
příručka učiteIe 8

učebnice 9
pracovnÍ 5ešjt 9

80-7238-210 1

80-7238-328-0

189 I

851

vyprodano bez dattsl

80-7238-431'7 1891

80,1238-432 5 85 I

80-7238-433-3 499 i

80,7238 525-9 1891

80-7238-526'7 85 I

80-7238-527 5 499i
978 80-1238'996-4 l89l
978-80 7238-997t 85 N

Dřiručka u.itele 9 v)ploddna bel doli-|

]edná se o doprodel původní učebnicové řady

-.ř&b

70s $'lŮ na

w $ c* * mť* r rrl # * { [? ffi b# wxť W. Lfi fi * fu n I c e.{rm n,l x' *n
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Fyzika
;::, ; .:,.l.;.: :;',.,1 l-l I :,: ::] i I i. 

.::' 
::,::

Miroslav Randa a kol.

Nemáte ve ško|e učebnici FRAUs? Nevadí.
Pracovní sešity s nadhiedem jsou univerzá|ní
a využiteIné k jakékoliv učebnici fyziky' obsahují
unikátní propojení s onIine procvičováním
ZDARMA s okamžitou zpětnou vazbou na
www'skoIasnadhIedem.cz. DÍky barevné podobě
zpřehIední a zatraktlvní žákům práci'

Jaké úko|y v sešitech najdete?
:l k procvičování a upevněnÍ látky
,:' tvořivé' zábavné a zajímavé s obrázky a schématy
:l náročnější, které mohou být pro žáky výzvou
'.'.. souhrnné k zopakování každého tématu
].. interaktiVní k procvičovánía ktestování

Jaké da|ší výhody vám pracovní sešity přinášejí?
:.: prvek motivačního sebehodnocení Žáků
..: v^o|y řešenÍ ú|oh

Proč zvoIit interaktivní pracovní sešit?
.,' k procvičování ve třídě na tabuIi

: nabízÍ výsledky na jedno kIiknutí a odkazy

na interaktivní cvičení

.\
\i{t
1oí'
řj
'Pt!
E

ffilTiln'ilf,r6ryx6
Unikátní propojení s onIine procvičováním
na Ško|e s nadh|edem
.: jedinečný číseIný kód na kaŽdé straně sešitu

umožňuje žákům vypracovat si da|ší zábavná
interaktivnÍ cvičení a testy

d,ky oka.nzite zpetne vazbe iak ,,jisti, co si ma

ještě zopakovat, v přÍpadě kvÍzů sl může odkrýt
i zdůvodnění řešení

:. přehIed učiva a řešení ú|oh ke stažení ZDARl\1A

FYZIKA
PRACoVNi SEŠITY s NADHLEDEM
Fvzika s nadhledem
E ÍIIEED pracovní sešjt 6

ElElEf,D pracovní sešit 7

$ ||!filp pracovní sešit 8

EllllEf,D pracovni sešit 9

x InteraktiVní pracovní sešit FIexibooks
Fyzika s nadhledem 6, 7, 8, 9

škoIní mu]tilicence

školní multilicence - na školní rok

Stáhněte si ZDARMA demo i-oracovního sešitu
na www.flexibooks.czldemoverze.

978 80 1489-413.2 95 Kč
978.80-1489.474-9 95 Kč

978.80.7489.393.3 95 Kč
918'80'7489 415.6 95 Kč

1. Tištěný pracovní sešit s nadh|edem
2. Roční ško|ní multi]icence F|exibooks i.pracovního

sešitu v hodnotě 1 090 Kč

* Akce p]ati př] nákUpU 1 5 a více kusů jednoho ročniku dané
pu blikace.

Přeh1ed všech pIatných akcí na eZnete na Www.fraus.czlakce'

10% s|eva pro ško|y při nákupu online

HIedáte zajímavé nápady na

nevšední íyziká|ní experimenty?
Publikace Experimentuj
s nadh|edem s nápojovými
pIechovkami představuje
žákům základní fyziká|ní jevy
pomocí zábavných pokusů, které
si mohou snadno sestavit.
Více iníormací na s, 11.

] 290 Kč

1 090 Kč

Který pracovní sešit zvo|it k našim učebnicím?
wYxK*a$Ě€3Yx Ř*Xs g xw* *a*

oNt|NE PRocVIČovÁrui ZDARMA
ffi & agrar*w. s &eg E *s g.3 x * *x ř ** * g*t'cx
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Chemie
!a,.: + +,;ia:t1'*t ;tt-*: ..- ?::i?:r z:'-i1'::;:t:i.]'l lli

JiříŠkoda, Pave| Dou|ík, Mi|an Šmíd|,

Ivana PeIikánová

Proč si vybrat pracovní sešity s nadh|edem?
.::: uníkátní propojení s onIine procvičováním ZDARMA,

které nabtzt Žánům okamŽitou zpěLnou vazbu

':. barevná podoba sešitu žákům usnadní orientaci

:.. jsou vyuŽíte1né k jakékoIiv učebnici chemie

Proč je příručka praktický nástroj pro učite|e?
... poskytuje metodickou oporu vč' řešenÍ Úko|ů

v učebnici i pracovním sešitě
.'l' součástí příručky jsou návody a doporučenÍ

k chemickým pokusům a metodika k |aboratorním

cvičenÍm včetně kopírovateIných protoko|ů

€hcete vyzkoušet méně tradiční přístup k výuce
chemie?

Zvo|te naši původní učebnicovou řadu, která mimo

jíné nabízÍ netradiční řazení učiva chemie a jeho

strukturaci a také Unikátní koncept pracovního sešitu

s přímým propojením s učebnicí'

Llny! ridr . Iion):((4i(ikl
{]b!!o 5!lizýÝá kiljoi'sÝ|.!le zjPoÍnýD!áboj(nánion
vd'koÍ!;bq( inho 

'Dňétrko 
z!

1 ' Tištěná učebnice nové generace

2. Roční škoIní mu|tiIicence FIexibooks i.učebnice

v hodnotě 1 790 Kč

* Akce p]atl př] nákupt 1 5 a vÍce kusů jednohO rOč|íkU dané

pubIikace nové genetace'

Přehled Všech p atných akcí na eZnete na WWW.fÍaus.czlakce

10% sIeva pro š<oIy při nakupu orline

CHEMIE - NOVA GENERACE
Chemie8-novágenerace
GllllEEIE učebnice

učka učitele

Chemie9_novágenerace
E lIlEED učebnice

učitele

ŠK0LA.:ňeY' ffiniliTrÍl'jl@NB
Proč zvo|it novou generaci učebnic chemie nyní
v hybridní podobě?
.: nabízí navíc unikátní propojení učebnice

s rozšiřujícími onIine materiály ZDARMA -
stačí zadat číseIný či QR kÓd

.l. žáci získávají přímý přístup k zajímavým

videím, schématům a dalšim materiá|ům včetně

interaktiVních cvičení
lll naVracejí se k obvyk|ému a tradičnímu řazenÍ učiva

B' ročník'obecná a anorganická chemie, chemie

ve s|užbách č|ověka

9. ročník _ základní chemické výpočty, organická

chemie, přÍrodní |átky

... nabízejÍ nové návody k Iaboratorním cvičením

... kladou důraz na vztah chemie a Životního prostředÍ

':. přinášejí nový rozměr v podobě @ mode|ů

.'.: dop|ňují je pracovní |isty na www.Íred.Íraus.cz

Proč zvoIit interaktiVní učebnicí?

':l je vhodná pro prezenční i distanční výuku

.:. kompIetní obsah tištěné učebnice, pracovního sešitu

i příručky učitele

::. navÍc videa, interaktivní cvičení, odkazy, schémata

a da|ší funkce

aáYxK** Š *3€x **a* a **es * eĚ

ONLINE MATERIALY
ZDARMA PJE
.aef 

avwá" s a{* ě *s m x * fu € *** rex'*a

978-80-7489-702 3

978-80-7489-398-8

'1891

5491

978-80-7489 802 0

978-80-7489-402-2

1891

5491

ďs*&l'.o,
e. .e ."@;

K oběma ročníkům dopor!čujeme pří5lušný pracovní sešit chem e

s nadhledem, vzstr. 15.

x InteřaktiVní učebnice FIexibooks

Chemie 8, 9

škoIní mu]ti]icence

školní multiliCence - na škoIní rok

8 790

I 790

stáhněte si ZDARMA demo i-učebnice
na www.flexibooks.czldemoverze.

Chemie - původni řada
učebnice 8
pracovní sešit 8
příručka učite|e 8

učebnice 9
pracovní sešit 9

80-7238-442-Z

B0-7238-441-0
80-1238 444-9

918-80-7238-584-3
978-80-7238 586-7
978-80-7238-585-0učitele 9

189

85

549

189

85

549

.r.1iit'n.í|jdc

ir i,ilNt!i:r*i
i]li.niljtbdýý: 

:
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Chemie
;.:a ;'i !i'.j-:'t:'i i :,:'4.11 .]l:.',i

Mi|an Smíd|, |vana

'.:: ::t ..: :,i l-: I :.: :.i t-'l'l : l

Pelikánová

Nemáte ve ško|e učebnici FRAUs? Ít|evadí.
Pracovní sešity s nadhiedem jsou univerzá|ní
a využitelné k jakékoliv učebnici chemie, obsahují
unikátní propojení s onIine procvičováním
ZDARMA s okamžitou zpětnou vazbou na
www.skoIasnadhIedem.cz' Díky barevné podobě

zpřehIednÍ a zatraktivní žákům práci'

Jaké úkoly v sešitech najdete?
k procvičování a upevnění |átky

lvo':ve, zabavne a zaj'navé s obrazky a scherraty
naroČnejš, |.te.e mohou být oro zaIy vyzvou

.. souhrnné k zopakování každého tématu

.. interaktivní k procvičovánía ktestování

Jaké da|ší výhody vám pracovní sešity přinášejí?
.. prvek motivačního sebehodnocení žáků
.:.: VZOl.V řešení ú|oh

Proč zvoIit interaktivní pracovní sešit?
. k procvičování ve třídě na tabuIi
.. nabízí výsIedky na jedno kIiknutí a odkazy

na interaktivní cvičení

ffinÍnnrn@M
Unikátní propojení s onIine procvičováním
na Ško|e s nadh|edem
:. jedinečný číseIný kód na každé stÍaně sešitU

umožňuje Žákům vypracovat si da|ší zábavná

interaktivní cvičenÍ a testy

drl'y okarrzire zpětne vazbě žé( zj.st', co s. mj
jesté zopatovat, v pi'oade |'vrzů si můŽe odl',ýt
i zdůvodnění řešení

.: přehIed učiva a řešenÍ ú|oh ke staŽení ZDARI\,,lA

CHEMIE
PRACoVNi sEŠlTY s NADHLEDEM
Chemie s nadhledem
El IIIEE| pracovní sešit 8

1' Tištěný pracovní sešit s nadhledem

2. Roční ško|nÍ mu|tiIicence F|exibooks l-pracovního

se!itu v hodnotě 1 090 Kč

* Akce p ati při nákupu 15 a více kusů iednoho roČnÍku dané
publlkace.

PřehIed všech p atných akcÍ naIeZnet€ na www.fraus.czlakce

l 0% s|eva pro ško|y při nákupu oniine

El!ÍBE| pracovni seŠit 9

978-80-7489-556-2
978,80,7489-401-5

95 Ka

95 Kt

X Interaktivní pracovní sešit FIexibooks
Chemie s nadhledem 8. 9

škoIní mU|tiIicence

škoIní mu|tiIicence - na škoIní rok

3 290 Kč

l 090 Kč

Stáhněte si ZDARMA demo i-pracovního sešitu
na www.flexibooks.czldemoverze.

Který pracovní sešit zvolit k našim učebnicím?
"ťYEt{*u5*jEg ffi *aĚa #*;á*á
oNL!NE PRocV|ČovÁtui zDARMA
fu *. aaá$.ýw- g k* ž x * *x* **E*&*rc "xz

ffi

ffi qJ {** il g"E"fl # nrt$ ffi fr * *t #3qdt, íJ!ť'fuÍtf . t't#* fo fl'g fi {#.,#H# {'$ s. tr;tr
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Proč zvoIit novou generaci učebnic přírodopisu
nyní v hybridní podobě?
.:l nabízí navÍc unikátní propojení učebnice

s rozšiřujícími onIine materiá|y
:.l Žáci získávají přímý přístup k zajímavým vldeím,

3D mode|ům, schématům a da|ším materlá|ům

včetně dop|ňkových interaktivních cvičení

]l. stačí Zadat číse|ný či QR kód na

www'sko|asnadhledem'cz _ vše je onIine a zdarma
..' obsahuiíaktualizované učivo dopIněné o nové

poznatky vědy a výzkumu

zaiazuji nové, badaLplsKy ol'entovdne UkoIV

.' zač|eňuií témata environmentá|ní výchovy

.l: přinášejí nový rozměr v podobě @ modeLů

Proč používat pracovní sešity nové generace?
l., jsou přímo navázány na učebnici a usnadňují tak

orientaci Žáků i vaši práci

.': podporujÍ práci v terénu, Ve třídě i v Iaboratoři

::: [(gIy motivujÍ Žáky k bllžšímu zkoumání přírody

:]] V B' ročníku nově zařazují nácvik poskytování první

pomoci v reá|ných situacích

.:] obsahUjÍ VyjímateIný přehIed učiva

.l obsahují kódy propojujÍcí tištěný sešit s onIine

procvičováním ZDAR|VlA

wYxK*a3$ř3€ř ffi *Xš g ffi t3x &eÉ

oN t| N E MATER|ÁLY ZDARMA
ř*& www-sk**axrxxď &n B*ď*xtx -cx

Přírodopis
]!'.--! ť.]j i': ::] :' ri'} i* lr': - - i:: 

1.; 
!: :' ; li :'-: ; 

..'l 

;: ii'.: l.: l

|vana Pe|ikánová, Věra Čabradová, František Hasch,

Jaros|av Sejpka, Petra Šimonová, Drahuše Markvartová,

Jana Skýbová, Tomáš Hejda, Vác|av Vančata, Marce| Hájek,

Kateřina Jančaříková, Mi|ada Švecová, Dobros|av Matějka

ffiÍ@@NB
Proč je příručka praktický nástroj pro učite|e?

'l' poskytuje metodickou oporu vč' řešení úko|ů

v uČebnic' i pracovnírn sešitě
.:. je dopIněna o náměty na Iaboratorní práce a da1ší

kopÍrovatelné materiá|y

Proč zvoIit interaktivní učebnici?
je vnodná pro prezen(ni i distancn vyL'ku

l'.' komPIetníobsah tištěné učebnice, pracovního sešitu

i příručky učiteIe

:. a navíc videa, interaktivní cvičení, 3D modeIy,

schémata a další funkce

PŘiRoDoP|s - NoVÁ GENERAcE
Přírodopis 6. nová generace

1. Tištěná učebnice nové generace

2. Roční školnÍ multiIicence Flexibooks l-

v hodnotě í 790 Kč

-,:
učebnice

E ÍllED učebn]ce

GlEf,D pracovní sešit 2v1

přÍručka UčiteIe

978.80 7489.703.0 l89 Kč

978.80.7489-536.4 89 Kč

978 80.7489 011.6 499 Kč

.iil' ".

1. Tištěný pracovní sešit 2V'l

2. Roční škoIní mu|tilicence FIexibooks i-pracovního

seš'tu v hodnotě 1 090 Kč

* Akc€ p atí při nákupu 15 a více kusů jednoho ročníku dané

pub ikace.

Přehled všech p atných akcí naIeZnete na www.fraus.czlakce'

10% s|eva pro školy při nákupu on|ine
Přírodopis 7 - nová generace

f,lIIED učebnice

f,lEED pracovní sešit 2v]

918-80 7489-104-1

978'80-7489-5371
978-80 7489-040 6ka učiteLe

189 Kč

89 Kč
499 Kč

Přírodopis 8 _ nová generace

[l llllff} učebnice

lllED pracovnÍ sešit 2v1

příručka učiteIe

978 80.7489 705'4 189 Kč

978-80.7489.538 8 89 Kč

978.80 7489.309 4 499 Kč

Přírodopis 9 _ nová generace

E f,lEED učebn]ce

l!!ffi pracovní sešit 2v]
přÍručka učite]e

978-80 7489-706 1

978-80-7489-539-5
978-80,7489 350-6

'il fi X Interaktivní učebnice F|exibooks

499 Kč Přírodopis 6, 7, 8' 9

škoIní mu|tiIicence

školní mu|tiIicence * na školní rok

X lnteraktivní pracoVní sešit FIexibooks

Přírodopis 2v1 - 6, 7, 8, 9

škoIní muItiIicence

školní mUltili(ence' na škoIní rok

stáhněte si ZDARMA demo i-učebnice nebo i-pracovnil

sešitu na www.f|exibooks.czldemoverze.

Přirodopis _ původni řada

8 790

r 790

3 290

1 090

pÍacovní sešit 6
pracovni 5ešit 7

pracovní 5ešit 8

pÍacovní 5ešit 9

příručka učiteIe 9

B0 7238-302 7

80-7238'425-2
80 1238-429-5

978-80 7238-589-8

978-80 7218-588 1

85

85

85

85

499

r#@
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Nemáte ve ško|e učebnici FRAUs? Nevadí.
Pracovní sešity s nadh|edem 1sou univerzá|ní
a využiteIné k jakékoIiv učebnici přírodopisu' obsahují
unikátní propojení s onIine procvičováním
ZDARMA s okamŽitou zpětnou vazbou na
www.skoIasnadhIedem,cz' Díky barevné podobě
zpřehIední a zatraktivní Žákům práci'

Jaké úko|y v sešitech najdete?
k procvičování a upevnění |átky

tvořivé, zábavné a zajímavé s obrázky a schématy
. náročnější, které mohou být pro Žáky výzvou

' souhrnné k zopakování každého tématu

interaktivní k procvičovánÍ a k testovánÍ

Jaké da|ší výhody vám pracovní sešity přinášejí?
. prvek motivačního sebehodnocení žáků
. vla|y řešení Ú|oh

Proč zvoIit interaktivní pracovní sešit?
k procv čováni ve třídě na taourr

nabízí výsledky na jedno kJ knutí a odkazy
na interaktivnÍ cvičení

Přírodopis

|vana PeIikánová, Mi|an Šmíd|, Alena Dupa|ová,
Martin Jankuj

ffimnilnNillMn
Unikátní propojení s onIine procvičováním
na Ško|e s nadh|edem

jedinečný čGe|ný či QR kód na každé straně sešitu
umožňuje Žákům vypracovat s da|ší zábavná
interaktivní cvlčení a testy

díky okamžité zpětné vazbě žák zjistí, co si má
ještě zopakovat, v případě kvízů si může odkrýt
i zdůvodnění řešeni

. přehIed učiva a řešeníÚloh ke staŽeníZDAR|VlA

PRIRODOPIS
PRAcovNi sEŠlTY s NADHLEDEM
Přírodopis s nadhIedem
s lllfif,@ pracovní sešit 6

ElIlED pracovnísešit 7

El IIEBE| pracovní sešit B

$ f,lllp pracovní sešit 9

X Interaktivní pracovní sešit FIexibooks
Přírodopis s nadh|edem 6, 7, 8, 9

škoiní mu ti iCence

škoIní nuitilicence' na škoIní rok

Stáhněte si ZDARMA demo i-pracovního sešitu
na www.flexibooks.czldemoverze.

1. Tištěný pracovní sešit s nadhIedem
2' Roční škoIní mu|tiIicence FIexibooks i-pracovního

sešitu v hodnotě 1 090 Kč

* Akc€ patípř nákupU ]5 avíce kusů1ednoho ročniku dané
publikace.

Pieh ed všech platných akci na eZn€te na www'Íraus.czlakce'

í0% sIeva pro školy při nákupu onIine

trp
".-dllir

978 80 7489.480 0 95 Kč
9]8 80.7489.481'7 95 Kč
978-80.1489 482.4 95 Kč
978-80.7489 483.1 95 Kč

3 290 Kč
1 090 Kč

vYxK*#&&é?* ffi *x*e xx-* *cá
oNL!NE PRocVtČovÁrui ZDARMA
ía*& ww*:g" gk* Xxs g?eď *a * *** rc'ea

"-. ",4+"

Které pracovní sešity zvolit k našim učebnicím?
0BA TYPY PRACoVNicH sEŠ|TÚ JsoU
PRoPoJUJÍ PRÁcl V T|ŠTĚNÉM sEŠ|TĚ

HYBRIDNÍ' NEBoŤ
s oNLtNE PRocVlČoVÁNíM.

ffiLýl

M# .li',..,.\lrJ/.\.. ' i..tii.illi| iÍliť.li,ii.ijÉliÍí'!]iÍ!{lťl1 .ll;'ll-lii',.r";i.



nzEMĚPls

Zeměpis
l'1al:11,',1'r lij.iii':;:-li';:a'r:'i.. - ta1;.:,.:it:i:l'.:'.1,'i..i':ll
^ 

l:

Pave| Cervený, Jiří Dvořák, Tomáš Hanus, Tomáš Hav|íček,

ÍÍ:?]iil*:i:,J:].ill]i;iili!ffiiliJ},ffi:#ili::Ll'..o",\{ &,--w,
Tomáš Matějček, Pave| Ment|ík, JoseÍ Novotný, Martin 0uředníček, \ }r 

.T 
- 1/.

Jiří Preis, Petra Prokopová Macha|ová, Magdalena Rousová - ------ 5..j-zl

Proč zvo|it novou generaci učebnic zeměpisu
nyní v hybridní podobě?

nabízí navíc unikátní propojení učebnice
s rozšiřujícími onIine materiá|y
žáci získávají přímý přístup k zajímavým Google
Earth videím, odkazům a da|ším materiá|ům včetně

dop|ňkových interaktivních cvičenÍ

'.. stačí zadat číse ný či QR kód na

www.sko]asnadhIedem'cz _ vše je onIine a zdarma
obsah'e zaItL'aIizován v souIadu s p ob hajtctni

procesy a změnami v současném světě

nově obsahují více vizuá|ních geografických prvků

.. zahrnují úko y a aktivity různé náročnosti

. k]adou důraz na přemýš|enÍ v souvisIostech

Proč pouŽívat naše pracovní sešity?
. jsou přÍmo navázány na učebnici a usnadňují tak

orientaci žáků i vaši práci

k]adou důraz na tvůrčí a badate|skou činnost

upevnuj. za<|adn geogra'icte dovednost : or át i

s rnapou, vyh edávání, zpracovávání a tříděnÍ

rnformací a jejich srovnávání, práci s grafy atd'

obsahují vyjímateIný přehIed učiva

Proč je příručka praktický nástroj pro učiteIe?
poskytuje metodickou oporu vč' řešení úko ů
v rlřphnic.i nrarovním lc(i|ě
je dopIněna o kopírovateIné materiá|y, doporučuje

da|šÍ zdroje informací k dané probIematice

gYary***&j?g **xsc **g **á

oNLlNE MATERIÁLY ZDARMA
ff & waagaga.s. g *q* E x gmx * Ét Ě ** * ex -az

ffimlnriln@NB
Proč zvoIit interaktivní učebnici?
. je vhodná pro prezenční i distanční výuku
,.. kompIetní obsah tištěné učebnice, pracovnÍho sešitu

i příručky učitele

':. a navíc GoogIe Earth videa, interaktivní cvičení,

odkazv a da|ší funkce

zEMĚPls - NoVÁ GENERACE
Zeměpis 6 _ nová generace

E ÍIIEED učebnice
píacoVní 5ešit
příručka učite]e

Zeměpis 7 _ nová generace

f,lÍIIED učebnice
pracoVní sešit

učiteIe

Zeměpis 8 - nová generace

ElÍIIEED učebnice
pracovní sešit
příručka učiteIe

Zeměpis 9 - nová generace

ElIIEDučebnice
pracoVní 5ešjt

přÍučka UčiteIe

l;s iv

ffr"xrx -a_==;

1. Tištěná učebnice nové generace

2. Roční škoIní mu|tiIicence F|exibooks i'učebnice
v hodnotě 1 790 Kč

TiŠtěný pracovní seŠÍt

* Akce p atí přl nékupU ]5 a vice kusŮ jednoho točníku dané
pubJ1kace nové genelace'

Přeh ed všech platných akcí naIeznete na www.fraus.czlakce'

10% sIeva pro stoIy při nál.upu onIine

X lnteraktivní učebnice FIexibooks
Zeměpis 6, 7, 8, 9

škoIní mu|tilicence

ško|ní mUltilicence' na škoIní rok

5táhněte si ZDARMA demo i-učebnice
na www.flexibooks.czldemoverze.

Zeměpis - původni řada

97B 8a 7489.707.8 189 Kč

978.80.7238-885{ 85 Kč

97B 80 7238 B9B 1 499 Kč

978-80-7489-708-5
978-80-7489-026-0
978 B0 7489 021 1

l89 Kč
85 Kč

499 Kč

97B B0 1489 709 1 189 Kč

978-80.7489.055'0 85 Kč
918.80.1489.056.1 499 Kč

978 B0 7489 710 8 189 Ki
918'80.7489-311-7 85 Kč
918.80.1489.312.4 499 Kč

8 79t

1 790

pracovní 5ešit 6

příručka učitele 6
pÍaCoVní sešit 7
příručka učitele 7
pÍaCoVní sešit 8
příručka učiteIe 8
příÍučka učiteIe 9

978 B0 7238 663 5

978-80,7238-664-2
80-7238-305-l
80-7238-306-X
978-80-7238-518-8

978 B0 7238 488-4
978 B0 7238 591 1

8i

4$
85

4$
85

49t

491

re vice informací na WWW.uGebnice.fraus.cz
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lzEMĚPls

Zeměpis
. ]..:'] ;]-i.;1:. i. i :.i'.Ť:

Alena Dupalová,
PavIa Skazíková.

'::',, ':) ,,::a::t:,,'.a: -'."-":"

AIice Kohoutová,
Kateřina KadIecová

W

\::=3 
z:177"

;{ i( * Č;/
Nemáte ve ško|e učebnici FRAUS? Nevadí.
Pracovní sešity s nadh|edem jsou univerzá|ní
a vyuŽite|né k jakéko iv učebnici zeměpisu' obsahují
unikátní propojení s on|ine procvičováním
ZDARMA s okamžitou zpětnou vazbou na
www.skoIasnadhIedem.cz' Díky barevné podobě

zpreh ednr a zatraktivrt za|.ům praci'

Jaké úko|y v sešitech najdete?
'. k procvičování a upevnění |átky

t',a'i.'Á ,ih.' na ^ ,ai'ň.',^ < nhr:z|rr, e <rhómrtvlVU||Vř' /dUoV||ř a /o]||||avť l UU|u/^y

náročnější, které mohou být pro Žáky výzvou
. souhrnné k zopakování každého tématu
: interaktivní k procvičovánía ktestování

Jaké da|ší výhody vám pracovní sešity přinášejí?
prvek motlvačního sebehodnocení Žáků

. vzory řešení Ú]oh

Proč zvoIit interaktivní pracovní sešit?
k procvičování ve třÍdě na tabuI

nabízí výsIedky na jedno kIiknutí a odkazy

na interaktivní cvičení

ffinilfili'Tn[@m
Unikátní propojení s onIine procvičováním
na Ško|e s nadhIedem
' jedinečný čÍseIný kód na každé straně sešitu

umožňuje žákům vypracovat si da|ší zábavná

interaktivní cvičení a testy

di\y okarr'ž.te zpětne vazbě žák zjisti. co si ná
jeste zopa(ova., v pr'pade kvrzů s.můze odkrýi
i zdůvodnění řešení

.'l přehled uč]va a řešení Úloh ke stažení ZDARMA
. atraktivnÍ Google Earth videa

zEMĚP|s
PRAcovNi sEŠlTY s NADHLEDEM
Zeměpis s nadh|edem

E ÍIlEf,D pracovní sešit 6

ElIlEED pracovní sešit 7

E EIEED pracovní sešit B

E lIlEED pracovní sešit 9

X Interaktivní pracovní sešit FIexibooks
Zeměpis s nadh|edem 5, 7, 8, 9

škoIní muItiIicence

škoIní muhiIicence'na škoIni rok

stáhněte si ZDARMA demo i-pracovního sešitu
na www.flexibooks.czldemoverze.

1. Tištěný pracovní sešit s nadhledem

2. Roční škoIní mu|tiIicence F|exibooks i-pracovního
seŠitu v hodnotě í 090 Kč

* Akce p atí při nákupu 15 a více kusů jednoho ročníkl dané
pub ikace.

Přehled všech pIatných akcí na eZnete na WWw.fraus.czlakce'

10% sleva pro ško|y při nákupu on|ine

978'80'7489.484-8 95 Kč
978.80.7489.485.5 95 Kč
97B 80-7489.486 2 95 Kč

978'80-7489-487.9 95 Kč

3 290 Kč
1 090 Kč

Které pracovní sešity zvolit k našim učebnicim?
x'YxK*a"$s Ěs€ř ffi *€5ě ffi *é ěČě

oNLINE PRocvlČovÁrui ZDARMA
ff & w.-uaryw- g k* E * g rxe * ř: € * * *m - ga

tr vice informaci na www.ucebnice.fraus.cz
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Soudobé dějiny

koIektiv autorů

LQf H,{o, yLab

Jak učit dějepis jinak, inovativně, badate|sky
a bez předsudků?

S badate|skou učebnicí Soudobé dějiny,
která je svým konceptem budování historické
gramotnosti pomocí konstruktivistického
přístupu v naší zemi výraznou inovací' Na tvorbě
(onceptu jsne s.spo|ečně s autory Ústavu pro
studium totaIitních režimů da]i záleŽet, precizovaIi

ho a průběžně ověřovali pilotáŽemi na vybraných

školách v průběhu posIedních pěti Iet'

]sme hrdí na to, že tuto naši metodu povaŽuje MŠMT
za perspektivní a usiIuje o její rozšíření' Zároveň

se naše nak]adate|ství staIo se svou sadou badate|ské

učebnice, badate ského pracovního sešitu a příručky

učite e partnerem projektu ,,Dějepis+,,, do něhož
.p nrl uár 7071 z:nniiIn vtcp np7 dvé cIe oi]nlrrirrrrh

uč]te|ů'

Učebnice soudobých dějin provází dějinami od

konce první světové vá|ky až po udá osti 21' sto etí lreZ

stránek přepIněných fakty a v souvtsIostech, které jsou

potřebné nejen k pochopení historie, a]e l ke vztahu

událostí historckých a současných' Nejde tedy o to

naučit žáky historii přeříkávat, aIe naučlt je o m nu osti

přemýš1et: Proč se události dějí? ]aké mají dopady?

Jak porozumět Iidem, kteří žili v minuIosti?

V badate|ském přístupu k výuce se učite| stává
moderátorem hodiny a h|avními aktéry jsou

žáci, kteří prací s 1ednotlivými zdroji hledají odpověd'na

badate|skou otázku, jež uvozuje každou kapitoIu'

Čím se badate|ská učebnice Iiší od ostatních?
umožňuje žákům formovat jejich pohIed na

minuIost, 1ejíŽ obrazy nás obk|opují _ v názvech

uIic, v místech, kam jezdíme, v knihách

l počítačových hrách

tvořive .l|.oly ta|o)ere na interpretaci a anaIvze

zdrojů historických pramenů nebo odborných

názo rů

hybridní formou _ prostřednictvírn kódů nabízí

přístup k zajímavým cvičením z apIikace HistoryLab

a k videím na Skoie s nadhIedem

Jak žákům pomůže badateIský pracovní sešit?
'. je nedí nou součástí učebnice a s|ouŽí Žákům jako

podpora pro práci se zdroji

.. usnadní jim zpracování odpovědí formou

myš|enkových map' tabu ek, graíů a da|ších

grafických prvků a zároveň nabízÍ dostatek voIného

prostoru pro záprs odpovědÍ nebo da|ších informací

obsahu'e (tse|re c.QR t.ody pro p;Lstup ( digitá ním

zdrojům na Sko|e s nadhIedem

na konci každé kapitoIy si žáci prostřednictvím

tabuIky ohodnotÍ svou vIastní Úspěšnost

Pročje příručka praktický nástroj pro učite|e?
. poskytuje detaiIní koncepční i metodickou podporu

pro každou kapitolu v učebn1ci

dp[in'rip r rIp d:np Ip|.rp znusob buoován hisLoricke

gramotnosti Žáků, vazby na RVP, popis jednotlivých

íazt ekce az po |ot mu ovánr odpovedt ( badate s(e
ntatea a iatirh hndnnront

. navíc jsou všechny části kapltoI podrobně

KOmenr0va ny

Na da ších ročnících badateIských učebnic intenzlvně

pracujeme a po zveřejnění revizí RVP je postupně

od 6' po B' ročník v nás|edujících |etech vydáme.

Mezitím vám můžeme doporučlt hybridní pracovnísešity

S NADHLEDEM, které jsou zpracovány aktivizační metodou

a budou vaše žáky * mladé badate|e _ jistě bavitI

X*$Kffié€a 3-€x*ffi*K

&&ffi&TffiLs*{* {*Cffi*ru€{x
ZDARMA!

1. Tištěná badate|ská učebnice

2' RočnÍ školní multilicence F|exibooks i'učebnice
v hodnotě 1 790 Kč

Tištěný badatelský pracovní sešit

Soudobé dějiny - badate|ský dějepis pro 9. ročni

f,tlllEBE| badate|ská učebnice 97B B0 7489 617 0 219

EÍlffiE|baaatutst<ypÍacovnísešit 978-80.7489'753.5 99

E přiručka učiteIe 978-80-7489-752-8 699

X Interaktivní učebnice FIexibooks
Soudobé dějiny

E škoIní mu|tiI cence

E školní mU|tiIicen(e' na školní rok

Stáhněte si ZDARMA demo i-učebnice na
www.Í|exibooks'cz/demoverze,

Více informací k Soudobým dějinám'
projektu Dějepis+ a ce|é koncepci badate|ské
řady dějepisu na]eznete na

www. badatelskydejepis.f ra us. czlkatalog.

wYaK**l*ffišY* cvlČENi
V HISTORYTAB NEBO
VlDEouKÁzrv r*g
wďaryw- g k* ě x g *t x * řg š ** * xxa - ee

ffiEř|TTn@M

8 790

1 790

ffi
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Dějepis
!.:yi:riťxi *9:l*xi

koIektiv autorů

\

I

ffilTITíjlTn[@[l[l
Proč zvoIit interaktivní učebnici?
..,.:'l je vhodná pro prezenčnÍ i distančnívýuku
,..l: komp|etní obsah tištěné učebnice, pracovního

5ešitu i přírUčky učiteIe
::l navíc videa, interaktivní mapy a cvičení, obrázky

a fotografie, odkazy a dals' funkce

DĚJEPls - NoVÉ vYDÁNi
Dějepis 6

ElllEED učebnice

ElÍllED pracovnÍ sešit 2vl
příručka učiteIe

Dějepis 7

ŠK0LA'Íňe{r

Proč zvo|it nové vydání učebnic dějepisu nyní
v hybridní podobě?
...:.: nabízí navíc unikátní propojení učebnice

s rozšiřujícími onIine materiá|y ZDARMA _

stačÍ zadat číse1ný či QR kód

:.l Žáci získávaií přímý přístup k zajímavým videím,

audionahrávkám a dalším materiá|ům včetně

interaktivních cvičení
.::] podněcují k tvořivému myš|ení, Iogickému

uvažování i řešení prob|émů

Proč pouŽívat pracovní sešity 2v1?
::: jsou přÍmo navázány na učebnici a usnadňují tak

orientaci žáků i vaši práci
.,..l. uIehčují žákům koncipovánÍ ucelených poznámek
:.l obsahují vyjímateIný přehled učiva a s]ovníček

pojmů

l obsahují kódy k onIine procvičováním ZDAR|VlA

Proč je příručka praktický nástroi pro učiteIe?
..;; poskytuje metodickou oporu včetně řešení Úko|ů

v učebnici a pracovním sešitě 2v1

'l. předk|ádá návrh časově-tematického p|ánu

a přeh|ed l.|íčových l'ompeTenci

Proč si vybtat pracovní sešity s nadh|edem?
l unikátní propojení s onIine procvičováním

ZDARl\1A, které nabízÍ Žákům okamžitou zpětnou
vazbu

r barevná podoba sešitu žákům usnadní orientaci
..:. ]sou využiteIné k jakékoIiv učebnici dějepisu

978-80-7489-800-6 189 Kt
978.80.7489.117'7 85 Kč
978 80 7489 301 B 599 Kt

-t:

1. Tištěná učebnice původní řady

2' Roční škoIní multiIicence Flexibooks i-učebnice
v hodnotě 1 790 Kč

' 
.,

1' Iištěný pracovní sešit 2v1

2. RočnÍ škoIní mu|tiIicence FIexibooks i-pracovního
sešitu v hodnotě 1 090 Kč

* Akte p atí přl nákupu 15 a více kusů jednoho ročníku dané
publikace.

Přehled všech pIatných akcí naIeznete na www.íraus'cz/akce'

l0% s|eva pro ško|y při nákupu online

wYXKe$$ř3TF ffi sX*x xtxx $a*

oNt|NE MATERIÁLY
ZDARMA íxJ&

wíWw-s${s lmsrca ď k íeď gmx -*a

EllIlEED učebnice

[lllflf,f,|B pracovní sešít 2vl
příručka učiteIe

978-80 7489 711 5

918,80^7489 718-4
978 80 7489 302-5

189 Kč

85 Kč
599 Kč

Dějepis 8

E|lIlEEIEl učebnice

[lfllfif,tfit pracovní sešit 2v1
příručka učiteIe

918.80.]489.112'2 l89 Kč
978'80-7489.719-1 85 Kč
978.80.7489.303.2 599 Kč

Dějepis 9

EÍ!!EDučebnice
EÍ|IEED pracovní sešit 2v1

příručka učiteIe

918-80.1489.113.9 189 Kč
978.80.1489.120-1 85 Kč
978.80.7489.304.9 599 Kč

X Interaktivní učebnice FIexibooks
Dějepis 6' 7, 8' 9

škoIní mU|tiIi(ence

škoIní multilicence _ na ško|ní rok

8 790 KČ

1 790 Kč

X Interaktivní oracovní sešit FIexibooks
Dě'jepis 2v1 - 6, 7, 8, 9

El školní mu]tilicence

E školní multiliCen(e_ na škoIní rok

3 290 Kč

1 090 Kč

Stáhněte si ZDARMA demo i-učebnice
na www.Í|exibooks.czldemoverze.
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Dějepis
.::] t';:t:,,'.: ;r-l i'llt ::,:;. ::

koIektiv autorů

S těmito pracovními sešity se žáci vydajÍ na dobrodruž

nou cestu našimi dějinami a stanou se z nich opravdoví

badatelé. V jednotIivých cvičeních budou sami zábavnou

formou postupně odhaIovat nečekané souvisIostl

a spojení mezí minuIostí a současností 21 ' stoIetí.

Proč zvolit dějepis s nadhIedem?
.. představuje inovativní a neotře|é pojetí výuky

'.. podporuje evokace žáků při využití badateIských

metod a samostatné kritické myš|ení
'l obsahuje tipy na projektové aktiVity
.:.. lasazuje jed notl ivá témata do přehI ed ných

časových os z hlediska chrono|ogického i místnÍho
,l. propojuje výuku historle s da|šími předměty

a průřezovými tématy a podporuje kreativititu žáků

Jaké da|ší výhody vám pracovní sešity přinášejí?
.:. univerzá|nost, tj. vyuŽiteInost k jakékoIiv učebnici

d ějepisu
;. prvek motivačního sebehodnocení žáků
.. přeh|ednou časovou osu zakomponovanou

v zadnÍch deskách

Proč zvoIit interaktiVní pracovní sešit?
.1 k procvičování ve třídě na tabuIi

:: nabízí výsIedky na jedno kliknutí a odkazy

na interaktivní cvičení

Š 
-* 

-.,-
.l::ě iii,,ni!i]lj.Í|jlEEixIEl

Unikátní propojení s onIine procvičováním na

Ško|e s nadh|edem
,. jedinečný čke|ný či QR kód na každé straně 5ešitu

umožňuje Žákům vypracovat si da|ší zábavná

interaktivní cvičení a testy
... díky okamžité zpětné vazbě Žák zjistí, co si má ještě

zo pakovat

:: přeh|ed učiva, s|ovníček pojmů a metodické pokyny

s vysvět|ujícím řešením ú|oh v širším kontextu ke

stažení ZDARMA

Tištěný pracovní sešit s nadhIedem

Roční školní mUltilicence Flexibooks i.pracovního
sešitu v hodnotě 1 090 Kč
Ve|ký plakát s časovou osou

* Akce pIatí při náklpu 15 a více kusů jednoho točníku dané

publikace.

PřehLed všech pIatných akcí |aIeZnete na Www.fraus.czlakce

DĚJEP|s
PRAcoVNí sEŠ|TY s NADHtEDEM
Dějepis s nadh|edem

E EIEED pracovní sešit 6

ElÍllEED pracovní sešit 7

E lIlEED pracovní sešit 8*

* k dispoZlcl Od če|VIa 2022

Připravujeme
lIlEEDpra(ovnísešit9 978-80.7489.5609 pliprayuléne

10% s|eva pro školy při nákupu on|ine

x lnteraktiVní pracovní sešit FIexibooks

Dějepis s nadh|edem 6, 7, 8*

E škoIní muItilicence

E škoIní multiliCence - na školni rok

* PiD|d' 'ÓT"nd:lo|'l o| )a)) 202:'

Stáhněte si ZDARMA demo i-pracovního sešitu
na www.flexibooks.czldemoverze.

978 B0 7489-557-9

978-80-7489,558'6
978,80-7489,559 3

95 Kč

95 Kč
95 Kč I 290

1 090

Které pracovní sešity zvo|it k našim učebnicím?
oBA TYPY PRACoVNícH sEŠlTŮ Jsou HYBR|DNí, NEBoŤ

PRoPoJUJí PRÁcl V T|ŠTĚNÉM sEŠ|TĚ 5 oNL|NE PRoCV|ČoVÁNíM'

wYxK*e"ř&Ě3€& ffi *x*x xu* Ěeá

oNLtNE PRocV|ČovÁtti ZDARMA
&j & www'skgřm gxxaa* k **ď*ex.cx

Effi
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Učebnice hudebni výchovy je zpracována tak,

aby motivova|a žáky k poznávání a pos|echu

hudby, ke zpěvu a hře na hudební nástroje

i k hudebně pohybovým aktivitám.

Proč zvo|it učebnici hudební výchovy
pro 6' a 7. ročník?
. vede žáky k aktivnímu pos echu různých typů

hudebních dě] a orientaci napříč hudebními

dějinami a žánry

.: nahlíží na učivo v širším kontextu s využitím
mezioborových aktivit

Specifika učebnice pro 6. a 7. ročník
l' osIovuje žáky příběhem začínajícÍ kapely, jejiž

č|enové objevu]í zákonitosti hudby, učí se hrát na

hudebnr nast'oje a ner hávaji se inspirovat k asicko.l

i současnou hudbou různých žánrů

' upozorňuje na hudební udá|osti, výročí, festivaIy

a slavnosti
jedinečr"ý kompIet byI ocener z]alou medai] a(o
nej1epší učební materlá| pro zákIadní škoIy v Evropě

Proč je příručka praktický a užitečný nástroj
pro učite|e?
.l poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci

s učebnicí
: předk1ádá návrh časově-tematického plánu

a přeh ed k|Íčových kompetencí a očekávaných

výstupů d|e RVP ZV
nhs:ht '.p řp\ari nt:zpk : r''<o|ů v ucebnici

Co najdete V interaktivní učebnici
pro 6. a 7. ročník navíc?

pracovní aktivity s náměty voká|nÍch,

instrumentá|ních a pohybových činností
interaktivní cvičení, např' kvízy a pexesa

kl avi atu ru
. videoukázky a instruktážní videa

da|ší posIechové sk adby, fotografie či zajímavé

0o Kazy

Hudební výchova
6. a 7. ročnÍk: Jakub Sedivý, Lucie Roh|íková

8. a 9. ročník: Tomáš Kuhn, Štěpánka Lišková

lnteraktivní učebnice FIexibooks
Hudební výchova pro 8' a 9. ročník

Ve|ice si vážime vašeho trva|ého zájmu o pokračování

úspěšné učebnice hudební výchovy a těší nás,

že pro ško|ní rok202212023 vám budeme moci

nabídnout učebnici pro B' a 9, ročník ZS, a sice

v interaktivní podobě.

Nová interaktivní učebnice se zaměřuje na ob|ast vývoje

dějin hudby, představuje jednotlivé epochy v kontextu

se současností a vede žáky ke hře s hudebními principy

up|atňovanými od pravěku do dnešních dnů' Součástí
jsou i a|ternativní způsoby práce s hudebním materiálem

a zpracování některých témat z ob|asti etnické hudby

a muzikoterapie.

Co najdete v interaktivní učebnici
pro 8. a 9. ročník?
. pracovní aktíVity 5 náměty vokáInÍch,

lnstrumentálních a pohybových činnostÍ

zpěvník s notovými záznamy písní
.. audiovizuálníukázky

HudebnívÝchova6a7
učebniCe

přirUčka učiteIe
zpěV|ík 5 instrumentá|ními doprovody

* K d1spozici na www'ucebnice.fraus'cz' 0b5ah!je leXty a notové záp sy

50 idových i umělých písní. UmožňUj€ tisk Vš€ch pisní'

x InteraktiVní učebnice FIexibooks
Hudebnívýchova 6a 7

ZIatá medaiIe

V roce 201 5 získa|a učebnice Hudební výchova pro
6' a 7' ročnÍk zákIadních škoI a odpovídající ročníky

víceletých gymnázií z|atou medaili
na mezinárodním knižním Ve|etrhu
ve Frankfurtu nad Mohanem jako

nejIepší učebnice pro zákIadnÍ ško|y

v Evropě.

uČebnice
prÓ 6' á 7' rčnik zs
l odpovídajici rÓční&y

X Interaktivní učebnice FIexibooks
Hudebnívýchova8a9*

10% s|eva pro školy při nákupu onIine

.lo'q!' Id][j!r]!lnom E|1u íob
GibD:|..q áb|ouliljťdoldob]hoJltu (in odoLj Nili donlnr
2/1 j( ÝlJou Jv[:trril\.doÚ' Jo thu 6/g kí dob osmtroýld] ipod

n$o- -
uó Jéj:-n'n Lrm/lo o-

aAe oA
o)^t oi
ott a7^ 

- 2,
ýln''i'l1isJd,|.!h.Mh!1djÝ:mcJijD/ Pi'nk)
l íq]iÚyu:oý!h odxili r!hký.h do
výlkuli.r ! iťho /ít idDi druhy

6.. ét... /:t.... /?x....

97B B0 7238 901 8 199 Kč
978-80.7238.902.5 399 Kč

ZDARI\44*

ško ní muItilicence

školní multilicence - na škoIní rok

audionahÍáVky ke zpěVníku

8 790 Kč
1 790 Kč

660 Kč

El škoIní mUIt]|icence

El škoIní mu|tiIicence - na škoIní rok
8 790 Kč
l 790 Kč

ffi
* k d spozlcl od května 2022

il vice informací na WWW.ucebnice.fraus.cz

Hudebni výchova 6 a /, učebnice
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hyt,ridní učebnice
proŽálldn.ško'

a Vi*l.tá smnáz'a

tr
Spo|ečenský vývoj a s ním souvlsející změny vyžadují

průběžnou aktuallzaci lnÍormací ve výuce občanské

výchovy. Tyto změny odráŽejí právě učebnice nové

generace, které obsahově i didakticky vycházejí

z oblíbené původnÍ řady učebnic'

Proč zvoIit novou generaci učebnic občanské

výchovy nyní v hybridní podobě?
: nabízí navíc unikátní propojení učebnice

s rozšiřujícími onIine materiá|y
.. žácl získáva1í přímý přístup k za1ímavým videím,

odkazům, pracovním Iistům a dalším materiá|ům

včetně dop|ňkových interaktivních cvičení

., stačí zadat číse|ný či QR kód na

www'sko]asnadhIedem'cz _ vše je onIine a zdarma

.. přinášejí informace zaktuaIizované v souIadu

s novým občanským zákoníkem

.. kladou Větší důraZ na činnostní a projektovou Výuku

' nabízejí rnoŽnost výběru aktivit pro diÍerenci

a individuá|ní práci žáků

... pokrývají všechna průřezová témata

.. zohIedňují požadavky a podněty učite|ů z praxe

Proč je metodická příručka praktický a užitečný

nástroj pro učiteIe?
'. poskytuje odbornou a metodickou oporu při práci

s učebnicí

,' předk|ádá návrh časově-tematického p|ánu

a přehIed k|íčových kompetencí a očekávaných

výstupů d|e RVP ZV
l je obohacena o kopírovatelné pracovní listy, návrhy

na doplňující cvičení a náměty k diskuZi

. obsahuje řešení otázek a úko|ů v učebnicl
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189 Kč

549 Kč

Občanská výchova 7 - nová generace

piIru.ka učiteIe 978'80'7218-402-0

piIručka učiteIe 978-80-7238-880-6 549 Ki

pÍiručka učitele 97B 80-7238.9001 549 Kč

piIru.ka učitele 978.80'7489-650-7 549 KČ

Původní řada občanské a rodinné Výchovy je vyptodána bez

dotisku,

x InteraktiVní učebnice FIexibooks

občanská výchova 6. 7, 8, 9

školní mu|tiIicence

škoIní multiIicence _ na škoIní rok

Stáhněte si ZDARMA demo i-učebnice
na www.flexibooks.czldemoverze

0bčanská výchova 8 - nová generace

IIIIIEEIE| uč.bni.. 978.80.7489.716.0 189 Kč

0bčanská výchova 9 - noVá generace

Effiut.nni.. 978-80 7489-649-1 189 Kt

8 790 Kč

1 790 Kč

občanská výchova
:];'i:.,].:. { j !'l1 ]j'': ]: }.,]:.:]:i] .-' ..: é i'j i]. 1 1l !.1 l l; ; :.l'':':': :

Zdeněk Brom, Micha| Urban, Tomáš Friede|, Tereza Krupová,

Dagmar Janošková, Monika Ondráčková, Dagmar Cába|ová,

Anna Čeči|ová, Hana Marková, Jitka Sebková

ffiÍÍn.inEEuxIB
Co najdete v interaktivní učebnici navíc?

.., desítky tisknutelných pracovních aktivit

.' v!deoukázky zvyků a udá|ostí

...' interaktivní cvičení a souhrnné opakovaci testy

.. da|ší dokumenty, odkazy na odborné příručky či

doplňující fotografie

oBČANsKÁ VÝcHoVA - NoVÁ
GENERACE
občanská výchova 6 - nová generace

E IIIEED učebnice 978.80 1489'714.6

s
E*s---

1. Tištěná UČebnice nove generace

2' Roční školní multilicence FIexibooks i-učebnice

v hodnotě 1 790 Kč

* Akc€ p ati př] nákupu 15 a vice kusů jednoho ročníku dané

pubLikace.

PřehIed všech platných aktí naIeZnete Ia WWw.fraus.czlakce

t0% s|eva pro školy při nákupu online

agYxa{** *xéY€ ffi *aš * mw* **i

oNt|NE MATERIÁLY
ZDARMA ř*&
wsBfďvď- s ke € a g *x a ď fu á * g€ * aag. az

ffi víee inťormaei na wWW.u€ebniee"fraus.ea
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Výchova ke zdravému Výchova k finanční
životnímu sty|u gramotnosti

Jitka Kašová, Lukáš |stenčin

Mi|ada Krejčí, Lenka ŠuIová, František Rozum,

Dagmar Hav|íková

ffinilFj't|ílEIMNM
Aklua zace oblrbene ucebnice je obsal'ove v souladu

se vzdě|ávací ob|astí CIověk a zdraví' V nové hybridní

podobě navíc nabízí unikátní propojení učebnice
s rozšiřujícími onIine materiá|y ZDARMA stačÍ

zadat číse|ný či QR kód.

motivuje ke zdravému životnímu sty|u jako

předpokladu pro d|ouhý a p{nohodnotný žLvot
. kIade důraz na aktivitu, 5amostatnost a tvořivost

Žáků (pomocí her, cvičení, praktických Úkolů, návodů

na re|axační cvičení a námětů volnočasových aktivit)

podporuje rozvíjení dobrých vztahů mezi spo|užáky

a navození důvěry mezi učite]em a Žákem

využívá aktivizující metody a moderní formy výuky

nabiZí učiteIi moŽnost výběru postupu dIe vyspě|osti

žáků a zv|áštností třídy

Příručka učite|e pomáhá při formu|aci výchovně
-vzdé avoctch c |ú, L.' vedomost. dovedrost a posLojů,

a obsahuje náměty, jak těchto cí ů dosáhnout. SoučástÍ

příručky jsou také kopírovateIné pracovní |isty'

Jedná se o jedinou uČebnici Výchovy ke zdravému

životnÍnu stylu na trhU s doložkou MŠMT'

Ekologická

.F,",,..,y"ž
a-::!t)rr:):))=:

\

l\
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Výchova k íinanční gramotnosti umožňuje žákům

získat dovednosti potřebné k zodpovědnému

íinančnímu rozhodování a k rozumnému, bezpečnému

a eÍektivnímu užívání peněz. Napomáhá Žákům

orientovat se v zákIadní finanční terminoIogii

i v nabízených finančních produktech a službách,

uvědomit si důs|edky svého rozhodnutí a nenechat se

zmanipuIovat reklamou nebo iákavými obchodními
na bÍd kam i.

Aby žáci pracovaIi s věrohodnými číse|nými Údaji,

byla v 2. vydani provedena aklualizare ly(ajir sc

Iegis1ativních změn v souvisIosti s novým občanským

za|.onr|err a zárover by|y upraveny ceny zbozi a s|užeb,

což se nás|edně projevi|o i v úpravě dat v úko|ech

a cvičeních.

Příručka učite|e obsahuje přeh|ed a vysvětJení

použitých výukových metod a nabízí odborné informace

a vhodná metodická doporučení pro práci s jednot|ivými

lekcemi.

Etická výchova
Dagmar Hav|íková, B|anka Drábková, JiřÍ VymětaI

Pracovní učebnice obsahu.1e 10 témat' v nichž se

žáci seznámí se základními etickými hodnotami

a morá]ními normami' Zák|adním cí em etické výchovy
je vést žáky k prosociá|nímu způsobu chování, které

mohou nacvičovat v praktických situacÍch z osobnÍho

i spoIečenského života' Etická výchova je efektivním

nástrojem prevence proti šikaně a da|ším formám

rizikového chování dětí. Pubiikaci ze využíI i v hodinách

IiteratUry a občanské výchovy. OpÍrá se o kritické

myš|ení a podporuje rozvoj čtenářské 9ramotnosti'

Příručka učiteIe pomáhá konkretizovat vědomosti

a dovednosti, postoje a hodnoty, jeŽ si mají Žáci

prostřednictvím jednot ivých témat osvojit'

Mediá|ní výchova
Eva BělohIavá a ko|ektiv pracovníků Centra
dětské komunikace ve Vratimově

Mediá|nÍ výchova napomáhá žákům orientovat se ve

světě současných médií a posilovat jejich mediá ní

gramotnost' Cí|em je vybavlt žáky zákLadními poznatky

a dovednostmi a podpořit jejich poučené, aktivní
a nezávis|é zapojení do mediá|ní komunikace'

AktuaIizované vydání je navíc rozšířeno o pravid|a

bezpečné komunikace a ochrany před cizím zneužitím

osobnich dat na sociá|ních sítích a o informace k novým

apIikacím, které upozad'ují SMS a e.mal|'

Příručka uČite|e obsahuje formu|ace cí|ů pro

jednotIivé tematické ceIky, nabízí odborné inÍormace,

komentáře a vhodná metodická doporučení pro práci

s učebnicí'

10% s|eva pro školy přl nákupu onIine

Výchova ke zdravému životnímu stylu
Eli&[Dučebnice novágenerace 978B0148913)0 259Kč
příručka učjteie _ nová generace 978-80'7489.359-9 549 Kč

EkoIogická a environmentá|ní výchova

a environmentá|ní výchova
Petra Šimonová, Jan Činčera, Kateřina
Jančaříková, AIena Volfová

Pracovní učebnice zahrnuje 1 3 tematických okruhů,

přičemž každý vychází z mode ové sttuace b|ízké

kaŽdodennímu životu žáků' Zapoju1e žáky do

problematiky, dává jim moŽnost rekapituJovat

dosavadní poznatky a zkušenosti, poskytuje jim nové

inÍormace, podporuje je v přemýš ení a nabízí prostor

k formování vIastnÍch názorů'

Příručka učiteIe napomáhá konkretizovat vědomosti

a dovednosti, postoje a hodnoty, jeŽ si mají žáci

prostřednlctvím jednot]ivých témat osvojit.

pracovní učebnice
příručka učitele

918 80 7238 452 5 169 Kč
978.80.7238.795.3 399 Kč

Výchova k finanční gramotnosti

učiteIe

189 Kč

399 Kč

978 80 1489 621 7

978,80 7489-161"8

Etická výchova
pracovní Učebnice
příručka učitele

97B B0 7238 993 3 169 Kč

978.80'7238.994'0 399 Kč

Mediá|ní výchova
Učebnice
příručka učiteIe

91B B0 7489 626 2 199 Kč

978'80'7489.111'3 399 Kč

X Interaktivní učebnice Flexibooks
škoiní mu|tiIiCence

školní multiIicence' na školní rok

od 2 790 Kč
od 550 Kč

ffi !ťííil4'} ífiiťí4#ii'$,f'}i]t4:;Í rÍ;# 19jH,t'j,,!/,4.1"t,í.]|+l'{'.]['Í ý;xW;ť:,.iit"[Jtk|t]s,t'il':


