
,Brc7ara?ď

J
N
o.-

lo

.No

flerc
BOOI(s

SKOLA
S NADHLEDEM

NNoN
o|
o

E

o
ť

ov



lANGLIčTINA

tňĚii
M&TT*&'xe &m*

!rdPl-N!i(
PB{ j i/lfil-í:
ÁN.]-l.]]\Y

MATT the Bat
;':1,;iirl.l. i :t.:: ;'::':,t i....1:,

MiIuška Karásková, Lucie

'll.řtr

:. t:: ::. ::: : : i:.'.1.. L>

Krejčí, Kateřina Zídková a Kateřina Dvořáková

ffi
Soubor obsahuje:Hravá dvoudí|ná řada učebnic s roztomi|ými postavami

pro výuku v 1. a 2. ročnÍku ZŠ, na niŽ navazuje
soubor učebnic pro 3._5' ročník ZS' První dí| pracuje

s mluvenou formou, psaná forma se uplatňuje až ve
2. dÍ|u. Rozsah je cca 30 hodin zákIadní výuky ročně
(hodinová dotace 1 hodina týdně)'

Proč zvo|it tuto řadu učebnic angIičtiny?
.1. je připraVena pro české žáky, avšak s atraktivitou

zahraničních učebnic

.:.. barevné pracovní učebnice díky UnikátnÍm kódům
na každé straně tematicky propojují tištěný obSah
s onIine procvičováním zdarma na portá|u Ško|a

s nadhledem (www.skolasnadhledem.cz)
:. cvičení jsou diferencována pro podporu

spoIečného vzdě|ávání
:.,. obsahuje hravá cvičení s didaktickým cí|em
.. veIké mnoŽství audionahrávek nahraných rodilými

mIuvčÍmi

, nahrané písničky a říkanky mají také karaoke
verze a s|ouŽÍ i pro aktivity TPR

:,. zahrnuje i dechová a artikuIační cvičenÍ pro

podporu správné výsIovnostr

'. k dispozici je i ozvučený obrázkový s|ovníček
.: upevňuje dovednosti škoIní zraIosti (motorické,

mentá|ní isociá|ní)
,, integruje prvky CLIL

.: podrobná podpora pro učite|e v metodické příručce
l součástí ]e i podpora pro rodiče

,,Učebnice vhodně zařaZU]e témata, děti daná témata
zv|ádají a baví je' Žáci získa1í pIno nových kamarádů, kteří ]e
provedou začá1ky angIičtiny' Učebnice poskytuje dostatek
pos|echů a aktivjt. takže učení je pro ně zábava' Oceňuji
VeIice detalIně ZpracovanoU příručku p|o 'učltele. Zde je
plno rad a nápadů, jak s učebnicí pracovat. K učebnici
-e l-ezly zo'acovaro irterakl vn. verze, obrazl ore xarty
a da|š; materiaiy',,

Mgr. Lucie Čmej|ová
ZS Klatovy

pracovní učebnice + MP3 zdarma ke stažení
(písničky, říkanky a ozvučený slovníček)
příručku učiteIe

2 audio CD k pracovní učebnici

kopírovatelné materiá|y pro učitele _ cvičení
z učebnice v těžší či jednodušší variantě, cvičení
z učebnice graficky nebo jinak upravená pro

potřeby žáků s SVP, da|ší procvičování, dopis
pro rodiče a da|ší

obrázkové karty (f|ashcards) ve|. A5
i-učebnici s rozšiřujícÍmi materiá|y

onIine procvičování a tisknutelné pracovní |isty

na www.skolasnadhledem.cz

ffi SMOOTHIE
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1. Sada tištěných titu|ů (učebnice, příručka učiteIe)

2. Roční školní mu|tilicence F|exibooks
v hodnotě 1 290 Kč

* Akce p|ati při nákupu 15 a více pracovních !čebnic NlATT the Bat l
nebo 2.

PřehJed všech pIatných akcí naIeZnete na www.fraus.czlakce'

10% sleva při nákupu on|ine

20% s|eva při nákupu učebnice pro'1' ročnÍk
v rámci Startovacího ba|íčku' Podrobnosti od
dubna na www.fraus.czlstartovacibalicky,

MATT the Bat 1

ll[EED pracovní učebnice
příručka učitele
2 cD pÍo učit."Ie

kopkovateIné materiá|y
obÍázkoVé karty
pexesc

MATT the Bat 2

ll[E@ pracovnÍ učebnice
příÍučka uč1tele

2 cD pro učitele
kopiroVateIné materiály
obrázkové karty
pexeso

X Inleraktivni uiebnice Flexibooks

978 80-7489,405 3 229 Kt
978.80-1489,417-6 549 Kt
]113 549 Kč
K 193 549 Kč
K 182 549 Kč
K228 59 Kč

@'
978 80-1489-499 2

978-80-7489-500,5
1116

K217
K 216

K243

2z9 Kč

549 Kč
549 Kč
549 Kč
549 Kč

59 Kč

škoIní multiliCence
škoIní multilicence _ na školní rok

6 590 Kč
1 290 Ki

vÍce informací na WWW.ucebnice.fraus.cz

UVede|é ceny jSou za tit!| pro jeden |očnik
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Click with Friends

MiIuška Karásková, Jiří Šádek, Kateřina Dvořáková

Nová řada učebnic pro výuku v 3._5. ročníku ZŠ'
0dpovídá požadavkům RVP ZV na osvojení klíčových

kompetencí, očekávaných výstupů a průřezových témat'

]e určena dětem, které se angIický jazyk začínají učit

Ve 3' třídě ZS. ]edná se o zce|a přepracované vydání
ob|íbené učebnjce Start with CIick' Učebnice Click
with F.riends by|a nově graficky a obsahově připravena

pro potřeby českých žáků a českých učite|ů' H|avní

postavy Nick, Ann, steve a Eve seznamují děti se

svými kamarády a rodinou, aktivitamive škoIe ive
voIném čase a jinými atraktivními tématy' Učebnicovou

sadou prochází motivační postavička Ciicka: vese|ého

a hravého skřítka, který žákům poméhá vyjádřit, co

chtějí říct, a upozorňuje na rámečky s přehIedným

vzorem nového gramatického jevu'

Proč zvoIit tuto řadu učebnic angIičtiny?
'.. 1e připravena pro české žáky, avšak s atraktivitou

zahraničních učebnic

zohIedňuje zkušenosti a stupeň vývoje děti v Cesku

řada je vhodná pro zkušené i méně zkušené

vyučující díky podrobné podpoře v přlručce
.. obsahu,ie žiuý jazyk dnešních dětí

aktivity pomáhají kromě jazykových a komunikačních

dovedností rozvíjet také sociá|ní dovednosti

bohaté audionahrávky namIuvené rodilými

mIuvčími _ zahrnují rozhovory, pGničky a říkanky
vieL.rě l'at aoIe verzt i procviťenr vysIovnosti

. obsahuje hravá cvičení s dldaktickým cí|em

. Žáci se dozvídají také zajímavé poznatky z jiných

oborů (prvky CL|L)
. v úkolech a cvičeních Žáci rozuíjeji i dovednosti

a poznatky z jiných předmětů

vede ke studijním dovednostem a schopnosti
n^tlÁ 

^^?na+-.,vyvuzuvor iluvr Pu4iloL^y. součásti je i podpora pro rodiče

Soubor obsahuje:

'. učebnici

hybridní pracovní sešit s onIine procvičováním

a nahrávkami na www.skoIasnadhIedem.cz
: příručku učiteIe

- audio CD pro učite|e
.: i-učebnici s rozšiřujícími materiá|y včetně

tisknuteIných pracovních listů

ffi .''... ÍIIEED tllilElm
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CIick With Friend5 3, učebnice

Click with Friends I

učebnice
ÍlffiEl pracovnísešit
příručka učiteIe
2 cD pro učiteIe

Click with Friends 2

uČebnice

ll[I[D pracovní sešil
příručka uČiteIe

2 cD pro učitele

Click with Friends 3

f,t učebnice

zA NÁKUP 15 A VícE UČEBNlc-

.l. Sada pro učiteIe (učebnice, příručka učitele)

2. Roční škoIní mu|tilicence F|exibooks
l-učebnice v hodnotě 1 290 Kč

zA NÁKUP 15 A VícE PRACoVNícH sEŠ|TŮ**
tištěný pracovnÍ sešit

* Akce platí př nákupu 1 5 a vice kusů učebnic iednoho dí u
Click w th Frlends I nebo 2.

** Akce pIati př] nákUpU 15 a Více pÍacovnich sešitů jednoho dí|u

Click with Friends I nebo 2.

t0% s|eva při nákupu online

4 Writ€ the woÍds Then Use them n se|ten.es

,&'

_----\,

;*il +í{iťí
978 B0 7489 581 4
978-80-7489-582-1
978-80-7489-583-8
cD 1120

229 Kč
189 Kč
549 Kč

549 Kč

!(wry

ffiru
e

9l8.8a.1489.644'6 229 Kč
978-80-7489.645'] 189 Kč
978.80 7489 646 0 549 Kč

5 Wrte the nUmbeE' NJ|'i iÍLj

tWo IUidlťd an( fítý 
'ivc=

c01122 549 KČ

El 2 cD pro uťite|e

EllIBEt pracovnísešit

E přírUčka učiteLe

978 80 7489-il0-2
918-80,1489-n1-9
918-80-7489 772 6

cD1123

CIiCk Wiťh Friends 3, pracovni sešit

229 Kč
189 Kč

549 Kč
549 l(č

x InteraktiVni učebnice Flexibooks

školni mUlti|]cence

školní mu|tiIicence _ na škoIní rok

6 590 Kč

1 290 Kč

UVedené ceny jsO! Za tit!| pro ]eden ÍočniI

vice informaGí na WWW.ucebnice.fraus.cz
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Start with Click New
....'.'..'.'.

MiIuška Karásková. liri Šader

0b|íbená třídí|ná řada učebnic uvádí žáky do

angIičtiny a podporuje jejich motivaci. Je určena pro

Žáky 3. aŽ 5' ročníku ZS a odpovídá RVP ZV.

Při výuce angIičtiny podIe této řady je žákům nový
jev nejdříve Iexiká|ně představen, násIedně procvičen

a nakonec shrnut do pravid|a nebo přeh|edu'

Procvičovací karty na celý
školní rok - angličtina
:;;* :1.-i.'t :; iz':ib.

Aneta Mahrová

a:r'i':..l
r,,,:,,,1.],,,,

Procvičovací karty tvoří praktickou řadu dop|ňkových

materiá|ů pro 1 ' stupeň ZS'

vhodnv dopIněk pro praci ve ško|e nebo pro

domácí procvičování
'..l.::.. sada obsahuje 20 pracovních karet, metodiku,

hodnoticí samolepky, hodnoticí mapu

Start with Click New 1

Nebojte se angIičtiny
a:{::},*t:.}, i:ri'; ;.::'r,; I;|:; ii.'-.i

:;;; 1 p;1'-'1.i;y;;t'i1;::; 1*tl:;:1;:::ž.:i,';í'q: ;.:::

Zdeňka KastIová

Pracovní |isty pro Žáky ZS se specifickými poruchami učenÍ

. kopírovateIné |isty se cvičeními _ systematicky

stavěná cvičení
]:. speciá|ně připraveno pro angIičtinu h|áskové

skupiny, s|abiky, rýmy, abeceda apod.

::. růZné dí|čí dovednosti k nápravě a zmírnění

dysIexie - cvičení očních pohybů, rozpětí

očního rozmezí apod'
,.:; k dispozici příručka učiteIe s k|íčem

Můj první školní slovník
anglicko.český /
česko.an9lický

sIovník speciálně vytvořený pro žáky 
,1 

' stupně ZS

vhodný pro skupinovou i individuá|ní práci ve škole,

a|e i k procvičování a zábavě doma

abecední část tvoří angIicko-český a česko angIický

hes|ář

názorné fotografie a odkazy na tematické iIustrace

tematická část obsahuje 1B témat v podobě

ceIostránkových iIustrací s anglickými a českými

překIady

da|ší zábavné procvičování na

www.skolasnadhledem.cz

EEll DŮMANÁBYTE|(

učebnice
pÍacoVní 5ešit
2 cD k Učebni(i

978 80 7238 571 3

978-80-7238-572-0
1065

189 Kč
179 Kč
439 Kč

Start with Click New 2

učebnice
pracovni 5ešit
1 cD k učebnlci

918 BA 1238 574.4
978-80-7238-575-1
1067

l89 Kč
]79 Kč
269 Kč

r"ň\ t-
}# LLI

Příručky učiteIe k ]' a 2' dilU ]sou k dispoZic V materiáieCh ke stažen
na www.ucebnice.f raus.cz.

Start with Click New 3

re
Procvičovaci karty na celý škalni rok 3 angličtina

učebnice
pracovní sešjt
příÍUčka Učitele

1 cD k učebnici

978'80 7238 517 5 189 Kč
978'80 7238-579.9 179 Kč
918.80-1238.578.2 439 Kč
1069 269 Kč

HOUSE AND FURNITURE

*&Doobl'k! íap š co íejvte iloviček, co znáš'

Ó â &
I n

Fvfl rr-Tl
ř.6\to--.o,J lo_@-.Ťn &

<ó2.2 á" €f."al

q-€ď&B

gaÍ (den ten) good (pye bye)

(po do) steť coun (ti try)

win (bow dow) (no mo) ment

Sun (day bay) sto (ry - zy)

par (ty - ti) (va - wa) ter

Nebajte se angličtiny

Procvičovací karty na ce|ý ško|ní rok 3 AJ
Iartv pIo 3' roČniI AJ K 120

x Interaktivni učebnice FIexibooks
Procvičovací karty na ce|ý ško|ní rok 4 Al

škoIní multilicence
školní multilicence _ na škoIni rok

5 590 KČ

1 290 Kč Iartv pro 4' ročnik A]

MP3 ozvučená s|ovička ke všem di]ům ZDARMA ke staŽení na

www.ucebn ce.f raus.cz.

Nebojte se angIičtiny

Procvičovací kaÍty na ce|ý ško|ní rok 5 AJ
karty pro 5. ročník A]

Můj první ško|ní s|ovník a-č/č-a (2. vydáni)

K 178

komplet učebniCe + přkučka učite]e

samostatná přÍrUčka učiteIe

K 183

978,80,7489-323,0
499 Kč

99 Kč

! více informací na WWW'ucebnice.fraus.cz

978-80-7489,321-6 329 Ki
Í0% s|eva při nákupu on|ine
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Ctyřdí|ný soubor učebnic určený pro výuku angličtiny

na 2. stupni základních škoI a v odpovídajících ročnících

více|etých gymnázií; dovede k úrovni A2 podIe 5ERR'

Proč zvo|it učebnici Your 5pace nyní
v hybridní podobě?

nabízí navíc unikátní propojení učebnice

s rozšiřujícími onIine materiá|y ZDARMA
qti.| 7)dáT irqpIn'l ii oR Inr]

žáci získávají přímý přístup k zajímavým videím,

audionahrávkám a daiším materiá|ům včetně

interaktivních cvičení

rozsah B0 hodin zák|adnÍ výuky s možností

rozšíření aŽ na 120 hodin

témata V sou|adu s RVP ZV zpracovaná atraktivně

pro dneŠrt digitaIni generaci

integrované prvky CLIL

živý jazyk dnešních teenagerů _ aUtentické

fráze pro přírozenou komunikaci s vrstevníky

ěďYxK*#**€?ffi ffi*xŠg xxs Écá

oNL|NE MATERlÁLY
ZDARMA í1*&

&€xřďB.ry. s k* ě x g re x ď fu & e * * m "cx

Your Space
,:,.:::,:,::.:,'a::::': tt:,.:':j,,.:.1:, ,.: ;..la.i:lri.a r.:: .l::,.':;.i:li..::.:rl,:

,':::,,.:: : :l:l I ",- a :.a.:).:,a

Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle,

He|ena Wdowyczynová, Lucie Betáková, Martina HoIková

-''i..*.. -f tii ÍllnrÍR@[Br
Cambridge Learner Corpus - identifikace
typických českých chyb a jejich náprava

utváření a rozvoj k|íčových kompetencí _ také

např' komunikativnÍ kompetence, kompetence

k řešení prob|émů a kompetence k učení

vyuŽití zna|ostí z češtiny při práci s gramatikou

speciá|ní |ekce věnovaná ku|tuře a různým aspektům

běžného života v CR i ang|osaských zemích

využití i pro mobí|ní zařízení _ Your Space je

vyuŽiteIná skutečně kdekoIiv a kdykoIiv: ve třídě

Ize pracovat s tištěnou učebnicí či její e1ektronickou

podobou na interaktiVní tabuIi, doma s pracovním

sešitem či notebookem, na cestě s tab|etem, nebo

procvičovat s|ovní zásobu na mobiIním te|efonu

úspěch v mezinárodních zkouškách _

v kombinaci s přípravnými materiá|y dovede Žáky

ke sIoŽen Í mezinárodních zkoušek Ca n b ridge

English Young learners nebo Canbrrdge English

Key for Schools

Pro učiteIe:
učite|5ká |icence FIexibooks nebo škoIní

multilicence Fiexibooks
audionahrávky k testům

testy a k| (e, sIovni(|.y a da|Šr materia'y l.e stažení

ZDARIVA na www.yourspace.f raus.cz

Pro žáky:
přístup k nahrávkém k UC a PS a videÍm

přehIed gramatiky a sIovníčky po Iekcích

pracovnísešity 3v1 s onIine procvičováním

na www.skoIasnadhIedem.cz a okamŽitou

zpětnou vazbou

Proč zvoIit interaktivní učebnici?
je vhodná pro prezenční i distanční výuku

kompIetní obsah tištěné učebnice, pracovního sešitu

i příručky učiteIe

navíc vÍdea, audionahrávky, pracovní |isty, odkazy

a da|ší funkce

E.ffiE]

tŤi#i Effi

,i"o r.r rnjiio.

PÍe$nt.ontinuous speLHn9 ÍulÓs

í16>'

ReneÍlbPÍ 1. !r. |h..oÍedl. m.ithe!elĎ

..- *.-,..fr
"5*lř

YOur space 1, učebnice

ttwoil h pa s Lookatrhe p(luit
What aÍe 1h3.hildren weal no]

' 
Wor( |pařl saywhatyouánd

yo!í padneráíeWearnqioday

Coseyour booksand tyto

. _ .....f.-rrV

-seu, !3lg j3l" l&!J
!!L ú' .'. ]ub-pp* Ne \s!g

*M:
t-

#
*€á

J Look J1the pntuÍe and wlré

p více informací na WWW.ucebnice.fraus.cz
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Your Space
hybridní pracovní sešity 3 v í

1.!:: Language space

a.,@*fnry
.==B?'lTi!|ÍTTnntMN!?t

&

ffi
Pracovní sešity 3v1
= pracovní sešit + on|ine procvičování + audionahrávky

.,. navíc získáte ZDARl\,1A da|ší onIine procvičování
s okamžitou zpětnou vazbou na

www.skolasnadhledem.cz
. cvičení dop|ňují snadno doíupné audionahrávky

Interaktivní pracovní sešit
': řešení pracovního sešitu na 1 kIiknutí

' přímé propojení na rozšiřujícÍ onIine procvičování
na www.skolasnadhledem.cz

.. přktup k audionahrávkám určeným pro práci

se sešitem
.', standardní interaktivní funkce pro efektivní práci

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

interaktivní cvičení

wYXK*ffi *ffi*€* ffi*x*a m*s*eá
oNLlNE PRocvlČovÁtvÍ
ZDARMA pé&

wa4gw.f 
' s ${* & m g ax a ď *x & * * * gx' *e

1. 5ada pro učitele (učebnice, příručka učiteIe)

2. Roční škoIní mu|tiIicence Flexibooks i-učebnice
v hodnotě 1 790 Kč

t. Tištěný pracovní sešit
2. RočnÍ škoIní multiIicence F|exibooks i pracovního

sešitu v hodnotě 1 090 Kč

* Akce p|atí při nékupu 15 a vice kusů učebnicjednoho diIu
Youf 5pa(e.

** AkCe p atí přl nákUpu ] 5 a více kusů pracovních sešitů jednoho
dilu Your Space.

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

10% s|eva při nákupu on|ine

X Interaktivnr ucebnice tlex books

*" ':'. *Tu *" '':'..l q::J

Your space, dí| |, pracovní sešit 3 v 1

Your Space 1

lllEf,D učebnice

EffiE|pracovnísešit 3v 1

přiručka učiteIe

978 80 7489-606-4

978-80,7489-521-0
978-80-7489 016 1

978-80-7489-030-72 CD pÍo učitele

3'l9 Kč

199 Kč
549 Kč
459 Kč

Your Space 2

ElE@ učebnice

IIIEEE| pracovní sešit 3v 1

příručka učiteIe

2 cD pÍo učitele

918.80 ]489 607 1 319 Kč
978'80.1489'522'7 199 Kč
97B B0 7489.020.8 549 Kč
978'80.7489.03l.4 459 Kč

Your Space 3

f,ffiB učebnice

lllfflB pracovní sešit 3v1
přÍučka učiteIe

2 cD pÍo učit-"le

978 80,7489-608-8
978-80-7489,523 4

978,80 7489 050,5
978-80-7489-067-3

319 Kč
199 Kč
549 Kč
459 Kč škoIní muItiIicence

školní muItilicen(e _ na školní rok

8 790 Kč
1 790 Kč

Your Space 4

EIED učebnice

IIEE| pracovní sešit 3v1
příručka učiteIe

978 80 7489 609-5
978-80-7489-524.1
978,80-7489-053-6
978-80-7489-068-0

škoIní mu|tiIicence

školní multiIicence _ na škoIní rok

XInte.akt'vniptatovn| )e5it|.]exibooÁ(Youlspd(e l 4

2 cD pro učite]e

319 Kf
199 Kt
549 Kt
459 Kč

3 290 Kt
1 090 Kč

,,Učebnice Your Space je ideá|ním pomocníkem
a průvodcem ve výuce angIického 1azyka na d|uhénr stupni'
Je1Í přednosti vidím v postupné návaznosti slovní zásoby
a gramatiky. Naše děti pracují ve|mi rády s webovou
podporou učebnice, kde procvÍčují sIovní zásobu, gramatiku
i posIech a porozuměnÍ textu',,

Mgr. Niko| Meyerová
učiteIka ang]ičtiny na ZS A]éská, Bí1ina

tr více informací na WWW.ucebnice.fraus.cz

Uvedené ceny jsou za titul pro jeden ročnik



Start mit Max
;::1..1;.11 1 1,,: .:.,, :' ;.: .:: .':: : . ::,::: :l t : Iit,

0lga Fišarová, MiIena Zbranková

dvoudÍ|ná učebnicová řada pro počáteční roky
výuky němčiny ve 3'.5' ročníku ZS

' součástí 1' dí|u je úvodní fonetický kurz vedoucí
k osvojení zákIadů správné výsIovnosti

veIké mnoŽství ilustrací a fotografií, které děti
motivují k samostatné práci

. obsahuje řadu námětů, které rozvíjejí tvořivou
osobnost dítěte

ve|ký důraz na zvukovou stránku jazyka

Příručka učiteIe
zdarma v ma[e.ia|ech ke staŽent

na www.ucebnice.f raus.cz
' náměty do hodin, kopírovatelné předIohy, hry

k|íč ke cvičením v učebnici i pracovním sešitě

Nebojte se němčiny
Zdeňka Kast|ová

. doplňkový materiá| v podobě souboru pracovních

listŮ určený pro výuku němčiny u dětí
se specifickými vývojovými poruchami učení
ve J.-). r0cntKu 15

' autorka zde promít|a svou bohatou zkušenost

s dětmi s nejrůznějšími poruchami učení
vede k nápravě specifických vad v samém počátku

procesu výuky a umožňuje snaZší integraci takto
handicapovaných žáků v běžném režimu vyučování
inspiraci v této publikaci najdou i učite|é na druhém
stupni ZŠ, kteří např' v rámci inkluze uvÍtají nápady
pro diíerenciaci úko|ů

Příručka učiteIe
' u|ehčí vám práci a poskytne odbornou

a metodickou oporu

přináší podrobný návod k jednot|ivým kapito|ám

v učebnici, tipy pro práci se cvičeními
podrobný k|íč ke všem úko|ům

l!!:rii,_:

::l;r: rr l

ar.r:;.'

i: r rl:

1.r,;:i

,.-':'*:31
&*:,&2

obrázkový
německo.český slovník
Humorne iIust'ovaný slovnrk si |.|ade za crt' aoy
studium jazyka bylo snadné a zábavné' VÍce než
2 000 s|ov aÍrázlle řazeno tematicky d|e běŽných

denních situací do 45 dvoustran'

Mapa
', :,.t: :-: 

:,. 
:,. :,,',,, :,.',: ;.,,, :. :. : ; :,.,..:. ]:..t : I ::l ':.,.:

Nástěnná mapa Deutschsprachige Lánder úče|ně

vyzdobÍ učebnu' Pomůže žákům zkkat přeh|ed

o geografii a zajímavých místech v Německu,

Rakousku a Svýcarsku.

.|0% sIeva při nakupu onIine

|Vateriá|y ke staŽenÍ na WWW.ucebnice.fraus'cz.

Start mit Max 1

ffi&5
ř|fl

Bffi
ETďř
716
@tr
I ::'*.

etn^n(ovŮ
'.ll|qío..urÝ$.ov|$r(

ffi
DEUTSCHSPRA(HIGE p

= LÁNDIR .Ěw

$i fucM óe ilodBsáú b d*lfu- DÉlift Ý9 lřdě ň&í téhfdtu.

lrau un. s.ick

oavd mo.hle aUíden Mond Íeqen

s€in€ K edlnq sl s |ben Und prakls.h

s'etáll 'ní]eÍénXedrhrKedrsl ang bunrundschdn

oil. sl L€hrer n ene| KosílÓs schU|e
ErWohnl n entÍr Ko9mos schÍ

učebnice
praCoVní 5ešii
2CD

80 7238-065 6

80,7238-066-4
I 001

,#;
199 Kč
159 Kč
499 KČ

E| tágl geÍn € nen HÓsén Ro.k lnd spe1

seine Kédlíg sl or9ne und bequéÍr

start nit MaX 2, učebni1e Nebojte se něnčiny, Clap|ňkový naťeriá|

,,,.].t,','',.::::'tl:,.:..::::'t1.,,:']]:i t:l,lt t:tit,.]:::r,:t.l..:.::lr::r:r::::,r:.:::.::':,,.:l:.:]:t..:.:..:::

Pří|učky Uč teIe Zdarmd v mater á ech ke staženi na www'ucebnice'fraus'cz

Nebojte se němčiny

Start mit Max 2

učebnice
praCoVní 5ešit
2CD

80.7238 110 5

80-72t8-ll1-3
I 002

199 Kč
159 Kč
499 Kč

komplet učebnice + příručka učiteIe
příručka učitele

K 184

80-7238-313,2
]79 Kč
99 Kč

0brázkový německo-český sIovník

'*,

ťP#]ťJ*

Mapa

B0 900619,5 8

99 Kč
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Nové vydání ob|íbené učebnice němčiny pro ZS a více|etá

gymnázia určené pro výuku němčiny jako da|šího jazyka'

Odpovídá požadavkům RVP ZV a dovede žáky na

výstupní Úroveň A1 pod|e SERR pro jazyky.

Proč zvo|it učebnici Deutsch mit Max
neu + interaktiv nyní v hybridní podobě?

nabízí navíc unikátní propojení učebnice

s rozšiřujícími onIine materiá|y zDARMA -
stačí zadat číselný či QR kód

žácizískávalí přímý přííup k zajímavým videím,

audionahrávkám a da|ším materiá|ům včetně

inteÍaktiVních cVlčení

by|a vytvořena na míru pro potřeby českých ZS

nové uspořádání učiva umožňuje dosažení

úrovně A1 v běžných hodinových dotacích

gramatické 5trUktury jsou prezentovány přehIedně

a vždy v kontextu reálných situací

Proč používat naše pracovní sešity?
' poskytují cvičení přímo provázaná s obsahem učebnice

obsahují německo-české sIovníčky Iekcí

najdete Zde sebehodnotlcí testy pro žáky

součástí je přehIed gramatiky

umožňují ZDAR|VA přístup k audionahrávkám
prostřednictvím Unikátních kódů na

www. sko lasnad h led em.cz

vYXffi*a$l*#j€ffi
e*x*affia*sě** oruurur
MATERIÁLY ZDARMA a*e
wf *if w- ske ř m g a'e*a& fu & ** *ax.ax

lt ffi ,

Deutsch mit Max
neu + interaktiv

Jakou podporu najdete v příručce učite|e?
metodické poznámky pro práci s ce|ým učebním

souborem

předlohu pro zpracování SVP

návrh využití průřezových témat a mezipředmě-

tových vztahů dle RVP ZV

řešení cvičení v učebnicl i pracovním sešitě
. přepis nahrávek cvičení k pos|echu s porozuměnim

hodnoticí testy k jednot|ivým |ekcím včetně řešení

a doporučeného způsobu hodnocení

kopírovateIné předIohy

Proč zvoIit interaktivní učebnici?
je vhodná pro prezenční i distanční výuku

kompIetní obsah tištěné učebnlce, pracovního sešitu

i příručky učiteIe

navíc videa, audionahrávky, pracovní |isty, odkazy

a da|ší Íunkce

.*,.},ffi

Ť1ď
*,. ,&.

ffifiefimc Pammfi&fic 
EZ

l. Sada pro učite|e (učebnice, příručka učiteIe)

2. Roční škoIní multiIicence F|exibooks i učebnice

v hodnotě t 790 Kč

1' Tištěný pracovní sešit**

2. Roční škoIní mu|tiIicence F|exibooks i-pracovního

sešjtu v hodnotě 1 090 Kč---

* Akce p ati při nákupu ] 5 a více kusů učebnic jednoho dilu

Deutsch m t Max neu + ifteraktiv
*" Akce pIatí př nák!pU l 5 a více kusŮ ptacovnich Sešitú jednoho

dí u De!ts(h m t N4aX ne! + interaktiv (platí p|o čb barevnOu

verziPS3vl).
*** Ak(e p ati při nákupu 15 a více kusů pracovních 5eš tů ]€dnolrO

diIU Deutsch mit l"4aX Ieu + nterakt]V (p atíien pro barevný

PS3vl).
Přeh ed všech pIatných akcí naIeZnete na webu www.fraus.czlakce'

10% s|eva při nákupu online

,,]ako učiteIku německého jazyka mě učebnice Deutsch mit

V]aX neu + interaktiv příjemně překvapila' Já osobně oceňuj

VyLrŽ]tí němčiny V běžných žiVotních 5ltuacích, které žáky

přesvědčí o nutnosti učit 5e ciZí jaZyk' Aktuá|ní fotografie

a texty s mnohdy hovorovým vy]adřováním ji5tě ZaujmoU

práVě tU Věkovou kategorii, pro niŽ je učebn!ce určena',,

Mgr. Zdeňka 5ekyrová
ll učite|ka na 2' stupni ZŠ :.

a::' ..,,.,.'....,..'.."....".........,....'.....,

*.,í:ll..

ťo

Jana Tvrzníková, 0ldřich Pou|, Mi|ena Zbranková

ffiffiffi IIWE@NB
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a
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,
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de iei M*íhd4n/nnen

Deutsch niť MaX neU + inťeÍakťiv A1, di] 1, učebnlce

l.t .1: ,1.: l: I t,|'.: . . :r',.4 |'.t :]: . i.. :::.

-i@l.,

lX't,.,:,,:,,.
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Deutsch mit Max
neu + interaktiv

w
m

*31

tr

ffitrl

Deutsch mit Max A1, dí| 1
uČebn]ce

pracovni 5ešit
příručka UčiteIe

2CD

B0-7238-531 -3

80-7238-s32 l
80,7238 533 X

1059

239 Kč
]69 Kč
449 Kč
499 Kč

lllEED učebnice

lMD černobÍlý pracovní 5ešit 3V 1

lIlED barevný pracovní 5ešit 3V1
příručka učitele
)cD

Deutsch mit Max A1' dí| 2

Deutsch mit Max neu + interaktiv A1' dí| 2

9]B B0 7238.594.2 239 Kč
978.80-7238 596'6 169 Kč
978.80'72]8 595.9 449 Kč
1012 499 Kč

Učebnice
pra€oVní sešit
příručka učiteIe
2CDEED učebnice

EED černobí|ý pracovnísešit 3v 1

EIED barevný pracovnÍ sešit 3 V 1

příručka učitele
2CD

X Interaktivní učebnice FleXibook5

školní mu|tiIicence

školní multiIicence - na škoIní rok

8 790 Kč
1 790 Kč

x lnteraktivní učebnice FIeXibook5

školnÍ mu|tiIicence

školní multiliCence - na školní rok

X Interaktivní pracovní sešit Fiex]books
Deutsch mit |\,,]ax neu + inteÍaktiV 1 _2 (hybridní pÍacovní 5ešit 3 V 1)

UVedené Ceny]5o! Za tit! p|o jeden ročník(mimo akčních baIičků)

P|akáty k učebnicím
Deutsch mit Max neu + interaktiv

8 790 Kč

1 790 Kč

p]akátk1'dí|u
pIakát k 2' dí|u

KlB]
K198

129 Kč
.l29 Kč

hybridní pracovní sešity 3 v 1

ffiffi

obsahují pestrou šká|u cvičení pro Jepší zv|ádnutí
probírané |átky

. cvičení dop|ňují snadno dostupné audionahrávky
. navíc Zí5káte da|šÍ on/ine procvičování s okamžitou

zpětnou vazbou na www.skoIasnadhIedem.cz
obsanulr sebenodnotict tesly ptovazane

s jednotIivými Iekcemi

německo-český s|ovnÍček na konci každé |ekce

přehIed gramatiky pro závěrečné opakování

InteraktiVní pracovní sešit
řešení jednotIivých cvičení na jedno kIiknutí
přímé propojení na rozšiřující onIine procvičování

na www.skolasnadhledem.cz
. přktup k audionahrávkám

standardní interaktiVní fUnkce pro eÍektivní práci

v hodině

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

nabízí zobrazení řešení na jedno kliknutí
a odkazy na interaktivní cvičení

aďYxffi*#sffi$3*
**Xsěffiáj$*eÉ oruurue
PRocv|ČovÁtrt í ZDAR MA **&
Wxfrí"tí*" $ k* Émsatx ď fu & ** * m -eg

L!*rnČ!n* !\!en:Č!na

Deutsch mit Max
t :, :.' :': :. :' : : :,:'. t..,'a: a:.,..'a. ::: :,:, r. .:' 

' 
...,. .:.,:,.,,,,,

0Iga Fišarová, Milena Zbranková

.r{řx{y"{.í}'EE' !:t].':i
**i """o.41 "',.'-1*

Původní vydání ob|íbené učebnice němčiny' Dvoudí|ný

uce|ený soubor učebnic je určený pro výuku němčiny
jako dalšího cizího jazyka na úrovni A1 podIe SERR

pro jazyky.

odpovídá poŽadavkům na výuku dalšího cizího
jazyka dle RVP ZV
komunikativní přístup s mírnou gramatickou progresí

od samého počátku je k|aden veIký důraz na

zvukovou stránku jazyka

žáci jsou v průběhu výukového procesu stimu|oVáni

k aktivní činnosti

pracovní sešit nabÍzí pestrou paIetu cvičení,

sIovíčka z lekcí a přehIed gramatiky

podrobně zpracovaná přÍručka učitele

k dispozici je interaktivní učebnice FIexibooks

Deaa{ss

Barevné i černobí|é pracovní sešity 3v1 ''**l,'.'m.lffiffi."..W- pracovni sešit + onIine procvičování + audionahrávky

ffiffi '''',.'''*í.":[i:T;:ii}i": 
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Deut'Ch nit MaX neu + interaktiv A1, dÍ| 1 ,

barevný hybrídní pracovnÍ sešit 3 V 1

Deutsch mit Max neu + interaktiv A1, dí| 1
978 B0 1489-642-2 249 Ki
978-80-7489-604-0 169Ki
978-80-7489 502 9 179 Ka

978-80 7489-336-0 549 Kt
1111 499 Kč

97B B0 7489.643.9 249 Kč
978 80-7489-618-7 169 Ki
978.80.7489.503 6 l79 Kč
978-80-7489'383.4 549Kč
1112 499 Kč

školní mU|tiIicence*

školní multili(ence - na školní rok*

3 290 Kč
1 09o Kč Mapa Deutschsprachige Lánder

/l;

Uvedené ceny jsou za titu pro ieden ročnik

.: 
irr: l.:] r: . r].:r:
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Učebnice pro výuku němčiny jako 2. cizího jazyka na

ZŠ nebo v odpovídajících ročnících víceIetých gymnázií'

Svou koncepcí a rozsahem zaručuje p|ynu|ý postup

výuky až k maturitní zkoušce'

Proč zvo|it právě tuto řadu?
nabízí návaznost ve výuce němčlny od 7. ročníku

až po maturitní zkoušku

.. mírná progrese se zaměřením na komunikativní

dovednosti
. systematický fonetický koncept

'.' v učebnici jsoU integrovány reá|ie německy mIuvících

zemí s oh|edem na věkovou skupinu studentŮ

.' učebnice obsahuje krátké přehledné lekce

s praktlcky zaměřenými úkoIy

'.. gramatika vyp|ývá z kontextu a Žáci si sami dop|ňují

jednoduše formuIovaná pravidIa

'. hybridní pracovní sešity 3v 1 s onIine procvičováním

a nahrávkami na www.skoIasnadhIedem.cz

Prima 41, dí| 1

Prima
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Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková, Magdalena Micha|ak
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Prina A2, díl 4, učebnjce

@ Projekr:?inťstad!voBrP||.n

Prima - Testy A1 s v|oženým CD

Jarní|a Antošová

uceDnrce

ll!@l pracovní sešit 3v1
příručka uČiteIe

2CD

978,80-7238 642-0

918-80-7489'676-l
918 B0 7238-644 4

1013

249Ki
189 Kč

549K4
499Kč

Prima A1, dí| 2

učebnice

f,@l pracovnísešit ]v 1

příručka uČjteIe

2CD

978-80-1238-152-6

978,80,1489 677-4

918 8A'7238-154 0

1082

249 Kč

l89 Kč
549KČ
499Kč

Prima A1 - DVD
1 DVD 978 I 06-020200 3 699K4 Prima 42 - DVD

1 DVD 978-3 06 020224 9 699 Kč testy + CD 918-80 1238-164 9

Prima A2, dí| 3

učebnice

ElEtDpracovni sešit 3v.l

přÍručka učite1e

2CD

91B 80 1238.155 7 259 KČ

978.80.7489.678{ 199 Kč

978'80.1238 75l.1 549 Kč

]0B5 499Kč

978.80.7238'761.B 329Kč
978-80-7238-762-5 219K4

9783 06-020179-2 549Kt
1093 649Ki

Prima - Testy A2 s v|oženým CD

Grannatiki Rizou
Prima B1' dí| 5

učebnice
praCoVní sešit
přkučka učiteIe (dovoz)

3CD

testy + CD 978-3-06 020204{ 499Kč

Prima A2' dí| 4
Prima - Testy B1 s v|oženým CD
Dagnar Giersberg, Dieter Maennerx InteraktiVní uČebnice FIeXibook5

učebnice
pÍaCovní sešit
příručka učiteIe

2CD

978-80-7218 758-8

978-80-7238-759-s
978 80-7238 760-1

1087

978-3-06 020719-0
259 Kč

199Kč
549KČ
499Kč

škoIní muLtiIicence

školní mu|tiIicen(e _ na škoIní rok

8 790 Kč

1 790Kč
testy + CD

Iníotmace o komponentech úÍovni 82 a c1 (dOVoZ) můŽete žádat |a

e mailu info@fraus.cz.

r,t | 4,..,t:

UV€dené ceIy icencí pIatí vŽdy pro jeden tituI
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Prima
hybridní pracovní sešity 3 v 1
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Príma A2, di| 3, hybridní pracovní sešit 3 v 1

Pracovnísešity3v1

- pracovní sešit + on|ine procvičování
+ audionahrávky

' navíc získáte ZDARMA da|ší onIine procvičovánÍ

s okamžitou zpětnou vazbou na

www.skolasnadhledem.cz
cvičenÍ dop|ňují snadno dostupné audionahrávky

Podpora pro studenty
. audionahrávky k pracovním sešitům
::l přehIed gramatiky a sIovníčky po Iekcích

'.. pracovní sešity 3 v 1 s onIine procvičováním na

www.skoIasnadhIedem.cz a okamžitou

zpětnou vazbou

.r.:|Il]-'r,: I;lr:.1.:'l'l....:lli l-.:l:': f,',,:tr:rtr,a.lrr::.i]:...:,lt:,.,.4.

Testovací sešity
KaŽdý sešit obsahu.je krátké patnáctiminutové testy
k jednotIivým Iekcím, souhrnné třicetiminutové
testy a jeden kompIetní modelový test
Fit in Deutsch AÍ, A2'

Jakou podporu nabízíme pro učitele?
Příručka učiteIe

didaktický komentář k jednot|ivým kapito|ám
.. kopírovatelnépředIohy
..: k jíč ke cvičením v pracovním sešitě

l. transkripce posIechových textů

i-UČ F|exibooks pro ško|ní i distanční výuku
. učitelská |lcence FIexibooks nebo škoIní

mu ltilicence Flexibooks
. komp|etní obsah učebnice a pracovního sešitu

+ audionahrávky

KopírovateIné pracovní |isty ZDAR|VA v Materiálech
ke staŽen í na www.ucebnice.f raus.cz

zA NÁKUP 15 A VícE UČEBNIc*

1 ' Sada pro učiteIe (učebnice, příručka učiteIe)

2. Roční škoIní muItiIicence F|exibooks
i-u(ebn ce v hodnote 1 /90 K(

zA NÁKUP 15 A VícE PRACoVNícH sEŠ|TŮ**
tištěný pracovní sešit

* Akce p atí př nákupu 15 a vice kusů učebnicjednoho dí u
Prima di l, 2 nebo l

** Akce p atí př nákupu 1 5 a více pracovnich sešitů 1ednoho dí|u

Prima dí 1, 2 nebo 3'

PŘEHLEDNÁ NĚMEcKÁ
GRAMATIKA
S NADHLEDEM

Jasné a přehledné vysvět|ení

všech gramatických jevů.

Podrobnosti na s. 16.
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10% sIeva při nál'upu onIine



Hana Kubá|ková

@NB

VoItrová

ÍltN|]l]lll

učebnice + l\,4P3

doplňkový sešit
2CD

97B B0 7238 990-2 459Kč
80.7238.230-6 219Kč
101] 439Kč

:":: 
-

^i

l

' Hailq LaÚřn *ie g?ht e.?
, HaUq Olie, dankq g!1. Uiddtr,

i..^_"- -,e4 tu, d", t..,";i;;;d"
s4l n+khh dilm{iltd ll MmdÚ] r]'
;:i,i:"lr !l:JJl:,t* u"0.",.".n,;..1

At waJaibet.*dUdgní7

At MÓdel? oaj tl]] i.iěresáit

Němčina pro jazykové ško|y 1

uce0ntce

lCD
918 B0 1238 912 4

1095

Němčina pro jazykové ško|y 2

učebnice 978 B0 7489 512-8 2.l9Kč 1cD
978-80-7238,958-2

1100

369 Kč

229Kř'

'ii!

M €

3"+

n

Komunikujeme
,'r..'::'i. :li,:. ... I :' ;'r:.,.l :,,'r..1

německy

Příručka je určena pro obchodní akademie, střední ško|y

se zaměřením na ekonomiku, cestovní ruch a obchod

i pro komerčně zaměřené jazykové kurzy'

užlvateI získá soIidní znaIosti v ob]asti německé

odborné termino|ogle, běžně používané v písemném

a úíním styku s obchodním partnerem

příručka předpok|ádá zákIadní znaIosti německé

mluvnice a s|ovnízásoby na úrovni A1_A2

určitá pozornost je též věnována opakování

m|uvnice, především ve Íormě cvičení na zák|adě

nové sIovní zásoby

nahrávky ve formátu MP3 zdarma ke stažení na

www. uceb n ice.Íraus 'cz

PřehIedná německá
gramatika s nadhledem
M ichaela

třetí vydání ob|íbené přehIedné gramatiky

v nové podobě
jasné a výstiŽné vysvětIení všech dů1ežitých

gramatických obIastí

důraz na ]evy obtížné pro české studenty

četné přík|ady ve větách s českými přek|ady

desítky vtipných iIustrací usnadňujícÍ pochopení

íudovaných jevů

t0o/o sIeva pii ná|tupu onIine

Komunikujeme německy

Cvičebnice německé
gramatiky
MichaeIa VoItrová

dvě úrovně obtížnosti _ pro mírně pokročilé

a pro středně pokroči|é studenty

vhodný dop|něk ke všem učebnicím německého
jazyka

veIké množství cvičení pokrývajících všechny

dů]ežité obIasti německé 9ramatiky
moŽnost efektivního využití ve ško|e i v rámci

sa mostud ra

piehledny klri le vsem cv.cen,m

Německy s úsměvem nově
Dana Drmlová, Božena HomoIková,

Drahomíra Kettnerová, Lea Tesařová

aktuaIizované vydání ob|íbené učebnice, která po

probrání všech 22 lekcí v jediném svazku dovede

studenty až na úroveň 82

nabrzr prehIedně a syste14aticl'V /pla( ovanoLr

gramatiku s českym l'omenlařem

obsahu.je velké množstvÍ cvičenl v nejrůznějších

stupních obtížnosti
dop|ňkový sešit zahrnuje testy ke všem |ekcím

včetně návrhu bodového hodnocení

Německy s úsměvem nově (3. vydání)

Němčina pro jazykové
školy. nově
:,.:,. ..a.. .,.:.1:

Věra Hóppnerová

ob|íbená učebnice němčlny pro jazykové školy

ve třech di|ech dovede až do úrovně 82

přehIedná struktura Iekcí, snadná orientace

i pro samouky
všechny vstupní texty lekcÍ by|y vytvořeny nově

a je v nich pouŽívána aktuální sIovní zásoba,

která je peč|ivě dimenzována v množství cca

750 aktivních slov v každém dí|u učebnice

v Iažde lekti je zařazen lake posIechovy text

s Úko|y

MP3 nahrávky vstupních textů na

www. ucebnice.f ra us.cz

der besŤe

Přeh|edná německá gramatika _ s nadh|edem Němčina pro jazykové ško|y 3
978-80-7238,959,9
1104

i:i:".i 
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učebnice 978-80,7489-525-8 219Kč učebn]ce
,I 

CD

Cvičebnice německé gramatiky
99 Kč

Materiá|y ke stažení a MP3 nahrávky
na www.ucebnice.f raus.cz.

| ::: . a:'..],i

,

CVičebniCe 978-80-7489-001-7

389 Kč

229Kř

|ýěnčÍna pra jaZykové školy 1, učebnice



lRUšTINA

Raduga plus
: a': : t ,::a tt):t,.1.

Hříbková' Hana Zofková'StanisIav Je|ínek, Radka

Zuzana Liptáková

Nové, přepracované vydání oblíbené učebnice ruského
jazyka Raduga po-novomu. Raduga plus je ucelenou

třídí|nou řadou, která je orientována na osvojování

ruského jazyka na úrovních 41_A2 tak, jak jsou

vymezeny v SERR pro RVP ZV.

Proč zvo|it právě tuto řadu?
:. vizuá|ně a obsahově přizpůsobena potřebám Žáků

/.-9. rocntKU 1\

', důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka

(důkIadný nácvik psaní, přízvuk, redukce, rytmUs,

intonace atd.)
.. systematické rozvíjení učebních strategíí

(autokorekce, autonomní učení apod')
. veIké množství mezipředmětových vztahů

'. jednot|ivé dí|y odpovídají Úrovním A1'1, A1'2 a A2
podle SERR pro jazyky

Proč používat naše pracovní sešity?
. poskytují cvičení přímo provázaná s obsahem

u čebn ice

souh'rny s|ovnrťek cJ_R], R]_C]
.. vyjímateIný přehIed gramatiky

:'' MP3 nahrávky rodi|ých mIuvčích ZDARMA
ke stažení pro registrované uživateIe na

www.ucebnice.fraus.cz

wYXK*A5Ss3Y*
ffi*X&$ffia33*cá o]\|unr
PRocvlČovÁtví ZDARMA &*&

wvww- sk* ámsaea ď &x € *** ge'aa

Jakou podporu najdete v příručce učiteIe?
,..l' metodická doporučení pro práci s celým učebním

souborem

. rámcový časově tematický p|án pro přípravu SVP

:. k|íče ke cvičením v učebnici i pracovním sešitě
...': přepis poslechových cvičení a nahrávek cvičení
l'. kopírovateIné aktivity
::. hodnoticí testy

m B Úrahe'rceryih
* 

'*'ři}ř.xl 
'ř*xx

' 
n.3BoH'óJ].rí|'e A K:i']

/'Mil|tr.n!j jl!óól]!] Á'Ii|!,

ilil;" ""-" """,{:i.,L:;*:

:,.: ,&fu$b
-@*HI
E tr-Fpr ),ril%

ffi íli"'ill:ilJ.";::"*'""*''* Y.ě

:jjíťli:*, lÍi
lDým 3.BýÍ ||ílgn? ÁDýr] 3o'ýr lLiBer

lF.iÍl ffi cnýUnre{nÓBŤdei'

ffi *"**,r"***'*

Hybridní pracovní sešity 3v1
= pracovní sešit + on|ine procvičování + audionahrávky

' navíc získáte ZDARMA da|ší onIine
procvičování s okamŽ;tou ZpétnoU Vazbou na

www.skolasnadhledem.cz
, cvičení dop|ňují snadno dostupné audionahrávky

Dá|e nabízíme:
: onIine procvičování na www.skoIasnadhIedem.cz
'..: interaktivní učebnici FIexibooks

IŤ

' 

NaPneYPlhomnón6Ý

ffi*

Raduga plus 1, učebn]Ce

Raduga pIus, dí| 1

Raduga p|Us 3, hybridni pracavní seŠiť 3 V 
,|

Raduga pIus, dí| 3učebnice
pracovní sešit
přÍučka učiteIe

2 (.D

978 80 7489 420 6

918-80-7489,421-3
918-80-1489-422-0
1114

učebniCe

GED pracovnísešit 3v1
příručka učiteIe

1CD

289 Kč

189 Kč
349 Kč
499 Kč

978-80,7489-585-2 289 Kt

978.80-7489.586-9 189 (č

978'80'7489.587.6 549 Kč

349 Ki
Raduga p|us, dí| 2

X Interaktivní učebnice FIexibook5učebnice

EIEED pracovnÍ sešit 3v1
příučka učiteIe

lCD

978.80.7489-504.3 289 Kč
978.80.7489.505.0 189 Kč
978 80 7489 506 7 549 Kč

1117 349 Kč

škoIní mu]ti icence

škoIní multilic€nce - na školní rok

5 490 Kč

1 090 KČ

více informací na WWW.ucebnice.fraus.cz

Uvedené ceny cencí p atí Vždy pÍo jeden t tu
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RUSTINA

Původní vydání úspěšné učebnice. Pětidílný soubor
učebnic ruštiny pro začátečniky od 13 |et' Jednotlivé dí|y

odpovídají úrovním A1_B,l podle SERR pro ]azyky.

sIovni u asoba a reaIie jso.l uvaděny v interkuIturnich

souvislostech
' veIké mnoŽství mezipředmětových vztahů

ceIa řada je zaIozena na IingvodidakticIe koncepti
r ozvíjí kom unikativní kompetence žáků

zv|áštní pozornost je věnována motivaci

a aktivizaci žáků, estetickým a etickým aspektům
. da|ší online procvičování na

www.skolasnadhledem.cz
interaktivní učebnice FIexlbooks

Raduga po-novomu 1

Raduga po-novomu
:' ;.:l, l:. I l t,rr : :,r i;::,: r'i Lr i :1.:: rr' I rl'.',,]i :: t. f,i

Stanis|av Je|ínek, Ljubov Fjodorovna Alexejeva,
Radka HřÍbková, Hana Žofková

Přehled všech olatnÝch akcí naleznete na Webu
www.fraus.czlakce.

í0% s|eva oři nákuou on|ine

Raduga po-novomu 2

,'

&o ]@rí' !É(íit t &d(é'

X Intetaktivní učebn]ce F]exlbooks

Ll ]. bouťfuJtqDíátÚbec.tsmuiízi'$il?

Pii*'ň/ía|i P'x lťjp
Píx{t ' ú.TÚ'il .o' rr6p1'

ó]lť|u'. lll |(lul ýidi(ýťhíovohNqpiicbj

oL-l'|'lŤli0l'd]PiÍtrÍ

,,,, ",
l óoPu' ]n.!pil

i.'" ] 
"o"*l"iq"n,r6*.o.tsemuiil'.n'óti? Iffi

ffi
u cebntc-o

učebnice {5K)
praCoVní sešit
pracoVní 5ešit (sK)

přÍručka učiteIe
lCD

978-80-7238-659 B

978-80,7238,988-9
978 B0 7238-660-4
978-80-7238-989-6
978-80-7238 661 1

1074

289 Kč
319Kč
179 Kč
189Kč
549 Kč
329Kč M

ffiučebnice
učebnice (sK)

pla(oVní sešit (sK)

příručka učiteIe
lCD
r cD (sK)

978-80 72lB 700 7

978-80 72rB 373-3

978 B0 7238-701-4
978"80-7238-385-6
918-84-1238 102 1

1011

1107

289 Kč
319 Kč
179Kč
189Kč
549 Kč

329Kč
439Kč tillW,ffiil*tir'tl

Raduga po-novomu 3
Wl1':llnllt

učebnice
pÍacoVní 5ešit
příručka učiteIe
lCD

978 B0 1238-112-4

978,84-1238-113-1
918-84-1238,774 B

1081

299Kč
189 Kč
549Kč
329Kč

Raduga po-novomu 4 .ffil
uaebnice
p;acoVní sešit
příručka učiteIe
lCD

918,80-1238 947 6

978180 7238-948-3
978 B0 7238,949-0

1094

:1::,' Rdduqd Pa q61sPs I s!P[P1 o
ta9 Kc
549Kč
329Kč

Raduga po-novomu 5

učebnice
pÍacoVní sešit
příručka učiteIe
lCD

97B B0 7238.953.1 329 Kč
978.80.7238'954 4 199Kč
978.80.7238 955 1 549Kč
]099 329Kč

škoInÍ multi]icence
školní multilicence - na školní rok

8 790Kč
.l 790Kč

lJvedené ceny Iicencí p atí VŽdy p|o jeden tit!|

více informací na WWW.ucebnice.fraus.cz

Raduga pa navomu ] učebn](e
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rvaj šan5' diI l, intelal'tlvil učebnrce

zA NÁKUP 15 A VícE UČEBNlc*

1. Sada pro učiteIe (učebnice, elektronická přkučka
Učitele)

2. RoČní škoIní mu|tiIicence F|exibooks
i.učebnice v hodnotě 990 Kč

Přehled všech platných akcí naIeznete na webu
www.fraus.czlakce.

Akce p1atí při nákupu 15 a vice kusů učebnicjednoho dí u
Tvoi šans 1 nebo 2.

10% s|eva při nákupu on|ine

z/,u,í/a, eLfu%n

Tvoj šans, dí| 1 (Aí)
učebnice + integÍovaný Ps 918.80.1489 413 1

elektIonická přiručka učiteIe
479Kč
499Kč

Tvoj šans, dí| 2 (A2)

IIIED učebnice + integrovaný P5

eIektronická přkučka učitele
978.80.7489 509 B 479Kř

499Kč

Tvoj šans, dí| 3 (B1)

E lIlEEEt e ektron ická učebn] ce 978 80 1 4B9 5l].1 479Kč
+ integrovaný P5 + mp3

x InteraktiVní učebnice FIexlbooks

škoIni mu ti|!cence

škoIní mu{tiliCenCe - na škoInÍ rok

4 990 Kč
990Kč

lRUŠTINA

m

Tvoj šans
a.::!'l:,.:::

Varvara Go|ovatina, Liudmi|a Va|ova, Mi|ena Rykovská,
Maria Mo|chan, Veronika Mistrová, Anna Rosová

Moderní učebnice současné ruštiny, která bude vaším
partneÍem a pomocníkem' Vhodná pro výuku na SS,

JŠ a VŠ i pro jednotIivce, kteří si chtějí ruštinu oŽivit'

Cesko-ruský tým s bohatou zkušeností ve výuce ruštiny

vás ve třech dí|ech postupně dovede aŽ do Úrovně B1.

ProČ zvo|it právě tuto řadu?
nabízí propojení komunikačněJunkčního
a systémového h|ediska jazyka

. kIade důraz na příbuznost ruského

a českého jazyka

postupně si osvojíte zvukové a pravopisné stránky
jazyka spolu s lexikem a gramatikou

. v každé |ekci najdete oddí| zaměřený na reá|ie

a Kulturu
... obsahuje bohatý a pestrý výběr cvičení (reakce

na stimu|y, situačně Ukotvená cvičení apod')

' v knize je zahrnuta příprava na mezinárodní
zkoušky z ruského jazyka

Rozsah učebnicové řady a komponenty:
.' tři dí|y na úrovních A], 42 a B1

. učebnice s integrovaným pracovním sešitem

. i-učebniceFIexibooks
,,. příručka učiteIe v e|. podobě pro úrovně 41 a A2,

k|íč na konci každé |ekce pro Úroveň B1 v rámci

učitelské |icence
.. nahrávky ve formátu MP3 ke stažení
.. online procvičování + nahrávky na

www.skolasnadhledem.cz

Jakou podporu najdete v příručce učiteIe?
metodic(a dopor uČení pro pr aci

s celým souborem

klíče ke cvičením v učebnici i v integrovaném
pracovním sešitě

. rozšiřující informace o jazyce a reá|iích

přepis poslechových cvičeni

Při tvorbě učebnice autorky VyUŽiIy výsledky
rozsáh|ého testování někoIika set studentů SŠ.

0bsah učebnice ref|ektuje časté chyby žáků'

npo.ŤlŤé, ÍÁ€ y4 
'qi 

n ýUr NHa?

o LtobwFt&íyhmďJýsdul

o Pilail!nďiaPfuÚnýDi]iÍqb

::]1&!.!:: ]..*{:l] ].]{..iŤ!'l:f:]ý|l:':..}.:.9!ť:
r!er&p
IÉÚq6.
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,,NoVá učebnice TVo] šans mě příjemně překvapiIa
přehledností a aktuálností textů' studentům se VeImi

|íbí úvodní motivační dvoustránky a barevné zpracování'
0ceňujeme zařazení nových a současných reá|ií',,

Mgr' Renata Špatenková
Stř.Adní škola inÍormatiky a s1uŽeb, Dvůr Krá|ové nad Labem

f[ vice informací na WWW.uGebnice.fraus.cz

Uvedené ceny I cencí pIati VŽdy pIo jeden titU
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Cvičebnice ruské
gramatiky - s nadhledem
Anastasia Soko|ova, Oxana Truh|ářová

:,' praktické cvičebnice ruského,jazyka na

úrovni 41 a 42
.' ideá|ní dopIněk k jakékoIi učebnici ruského jazyka

'. výkIad gramatických jevů dopIněný praktickými
cvičeními
souh,nne opakovánr na konci

:: více než 70 nových cvičení
: k|íč pro ověření správnosti řešení
]: moŽnost vyuŽití doma i ve škoIe

''' onIine procvičování na

www. sko lasnadh ledem.cz

Beseda i ekzamen

'f: 1 1:I;.; ;-;1'; ;"; i: Iri; :t:": :'I :.,.,

Varvara Go|ovatina, Eva Menc|ová,
Mi|ena Rykovská, 0|ga Sed|áčková

tištěná a interaktivní kniha
. doporuču.1eme k přípravě na maturitní zkoušku
. vhodná jako rozšiřující materiál ke kterékoIi učebnici

ruštiny na středních a jazykových ško|ách

' důraz je kIaden na procvičování a rekapituIaci všech

řečových dovedností a socioku|turni kompetence

v ruském jazyce na úrovni A2_B1/B2 pod|e SERR

pro jazyky

..: ve 25 tematických ceIcích najdete široké spektrum

informací z ruské kultury a ruských reá|iÍ
.: kapitoIy mají jednotnou strukturu: fotografie

pro úvodní opakování, texty a úkoIy ke čtení

s porozuměním, Úko|y k procvičování s|ovní zásoby

a m|uvnice a pos|echy s úkoly
. pos|echy jsou výrazně zaměřeny na živý ruský jazyk

. součástí učebnice je i k|íč ke cvičením

Mapa
::l:,::.,::'.:': ::: :"1 :::.:,..:::.:::

:. nástěnná mapa Ruské federace pro učebnu

pomůže studentům získat přeh|ed o geografii
a zajímavých místech Ruské federace

'.. Iegenda k jednotlivým místům na

www. ucebn ice.f raus.cz

Azbuka Fraus
','.'.:1r;, r,,.:::..'; .i t., a t: :.,t:i,,.,,..: :', :..,

Mi|ena Rykovská

, je vhodným dop|ňkem ke všem učebnicím ruštiny
.. pomůže při nácviku psaní a čtení pro mnohé žáky

neznámého písma

obsahuje také úko|y pro porozuměnÍ psanému textu
. s|ovní zásoba pouŽívaná při nácviku psaní a čtení

odpovídá Úrovni 41 podIe SERR
., student si osvojí i sIovní zásobu pro konverzaci
. v závěru pisanky jsou k dispozici dvě kopírovateIné

stránky vyuŽiteIné pro dodatečný nácvik psaní
jedrotlivych ptsmen d napojenr

' pro studenty Začátečníky je na

www.ucebnice.fraus.cz zdarma ke staŽení
překIadový abecední sIovníček

b

:,14

9_

ffi

Přehled všech platných akcí naleznete na webu
www.fraus.czlakce.

cVičebniCe A1

cVičebnice A2
978.80 7489 508'1 239Kč
978'80.7489.580-7 239Kč

Beseda i ekzamen

škoIní muiti icence
škoIni multiIicence - na školní rok

kniha + i.učebnice 978 80 7489 256'1

x interaktivní učebnice FIexibook5
t0% s|eva při nákuou onlrne

Polepky na k|ávesnici
5 AZOUKOU

2 790KČ
550Kč

Azbuka Fraus

Mapa Ruské federace

pi5anka a pÍocVi.ovani

''{h;*ť:l.h+ 
tq;*

rotsro
ru8ts

t!?

Cvi če b n i ce ru ské g r a nat i ky, cv iče b n Í ce

K124

PoIepky na k|ávesnici - Azbuka

Plo (řeíi rcdU podnŇého inéna !i zÓFl.ié T1

l Podilatnajmén3 zJlÓn&i.j ýÍruilčbu . ('opť iotr.'ó'idť{l

1 Pod*atná imén; ]lrod&nJ,., |a]H,nre.aópaý!?' q|ed|4

samÚGhýrypiloiirN.abnÉ.|á ., fur, qerR @ýA nÉrn) |
jen 10'ne]iaýěipo.Žy'rý|riFoÚl'46pPí'

Cvičebnice ruské gramatiky - s nadh|edem

tr více informací na WWW.ucebnice.fraus.cz
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Le franqais ENTRE NOUS
Í:.:;:.:..:::l.:.:::;'1il:;-l 1;.:}.:c .'lj:.:.::'::.l l.;;i; i.:.l;'l'.l';

Sy|va Nováková, Jana KoImanová,
Daniěle Geffroy.Konštacký, Jana Táborská

plus

nÍr:TTnmMillt.l
*é

Nové vydání úspěšné řady učebnic Le franqais ENTRE
NOUS, která je obohacena a rozšířena o další cvičení
a texty a zbrusu nový komiks. Učebnice je určena pro

výuku francouzštiny na druhém stupni zák|adni ško|y

a v odpovÍdajících ročnícich víceIetých gymnázií,

Proč zvo|it právě tuto řadu?
.'. česko-Írancouzský tým autorek vás ve třech dí|ech

postupně dovede až do Úrovně 42
.. je dvojjazyčná a atraktivní pro českého žáka

obsahuje novy frantouzský pravopis
... umožňuje postupné objevování a osvojování

zvukové stránky jazyka

. rozvíjí komunikaci ve francouzštjně i na zákIadě

zkušeností z jiných jazyků a ku|tur
,.. zahrnuje mezipředmětové vztahy, zejména s angIičtinou

obsahuje atraktiVní komiks, projekty, pÍsničky, hry atd'

Dá|e nabízíme
] pracovnÍ sešit přímo provázaný s obsahem učebnice,

další procvičování, hravé aktivity a projekty

'. testy pro sebehodnocení
. přehIednou mapu Francie
: MP3 nahrávky rodi|ých m|uvčí zdarma ke stažení

po registraci na www.ucebnice.fraus.cz
.. onIine procvičování a nahrávky na

www.skolasnadhledem.cz

'' interaktivníučebnici FIexibooks

Jakou podporu najdete v příručce učiteIe?
.. metodické poznámky pro práci s celým učebním

souborem
. rámcový časově-tematický p|án pro přípravu ŠVP. další informace o ku|tuře a historii Francie

a frankoÍonních zemí

'. k|Íč ke cvičením v učebnici i pracovním sešitě
přepis nahrávek cvičení k pos|echu s porozuměním

.,. vIožené audio CD s dalšími posIechovými cvičenimi
(1. a 2 dil)

., hodnoticí testy k jednotIivým lekcím a jejich řešení
'.' pracovní |isty s dop|ňkovými aktivitami
.. da|ší kopírovatelné předIohy

"

Le tranEai5 ENIRE N)US p|us, dí| 1, učebnjce

m Frojet 3

oÉcotlvnr
r-A 5Uts$E

! ni.šl$ u!nlrlou.!rij!t.l.5hleus

"&ry

Le frangais ENTRE NoUs pIus, dí| 1
učebnice + |\,4P3

lllEED pracovní sešit 3v1
příručka UčiteIe + cD

978.80.7489 369-8 349Kč
918-80.7489-627'9 219Kž
978 B0 1489.311.1 649 Kč

Le franqais ENTRE N0Us p|us, dí| 2
učebniCe

ÍIEEIEI pracovni sešit 3v.l
pÍ|rUCKa uC|Te]e + LD

978'80 7489.384.] 359 Kč
978.80'7489.628'6 219Kč
97B 80.7489.386.5 649 Kč

Le franqais ENTRE Nous p|us, díl 3
učebnice

lIlEED pracovní sešit 3v 1

příručka UčiteIe

CD MP3

978 80,7489-513-5
978-80-7489-s14.2
978-80 7489 515,9
1119

399 Kč
229Kč
799Kč
549Kč

X Interaktivní učebnice tIeXibooks

škoIní mU]tilicence
škoIní multilicence - na škoIní rok
škoIní muItiIicence dí| ]
školní mu|tilicence - dí| 3 _ na škoIní rok

8 790Kč
1 790Kč
5 490 Kč
1 090 Kč

,,]de o UČebnici opraVdU atraktiVní. která představu]e
skUtečný žiVot teenagerů a jejich zá1my' 0ceňujeme
dvojjazycnost ucebn'(e, I te'a usnadňL;e poIoZUmen

a orlentaci' Jednoduché diaIogy vedou k rychIejší a snazší
komunikaci nejen ve ško|e, a|e i v běžném životě' Nechybí
básně, písně, 1azyko|amy, hry, ve|ice dobré jsou rámečky
,Už umím,, které motivují ke zdravému sebehodnocení',,

Mgr. Jitka Králová, Mgr. Linda Sikytová
vyuču]ící FJ na 21. ZŠ PlZeň

ffi cfáe* #$'*ťmrffiŤd}*á ř$* kvvww'Le**&}ffi{**.ťř,ffieá5-{tr

UVedené ceny IiCencí pIati Vždy p|o jeden tit!l
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Le franqais ENTRE NOUSLe franqais ENTRE NOUS plus
hybridni pracovní sešity 3v1

€ .Óňil&ebdÉbpcďEbJdéDilÍarÉ

u. rionirtriou.iford

Ě Ártitó & @mÚóils otr ďilé'
*,.,r.,..r",..:*'.*..-- r

!i;i:::l;:'::i.ii:.: ; ..; 

::,:i'"::. :i ;:':.:' :' : l:.... 
ž::.', 
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Sy|va Nováková, Jana Ko|manová,

Daniě|e Geff roy-Konštacký, Jana Táborská

dvoudí|ný uce|ený soubor učebnic je určený pro

výuku francouzštiny jako dalšího cizího jazyka

na Úrovni A1 podie SERR pro jazyky

odpovídá poŽadavkům na výuku da|šího cizího
jazyka dle RVP ZV
využívá metodu za|oŽenou na postupném

porovnání češtiny a francouzštiny jak ve zvukové,

tak v plsemné podobě

značná pozornost je věnována postupnému

objevování a systematickému osvojování zvukové

stránky francouzštiny
uvádí četné mezipředmětové vztahy, např'

porovnání s angIičtinou, která je na Většině českých

škol vyučována jako první cizí jazyk

obsahuje značné množství podnětů ke spInění cÍ|ů

interkulturní výchovy

využrvá prvky projektoveho vyucovani
je k dispozici v interaktlvni podobě

t0% s|eva při nákuou on|ine

le Íranqais ENTRE NoUs .|

_&__'t'& "F€.a
*

učebnice + mp3
pracoVní sešit
príÍučka Učite]e + cD

918.80.1238 867 7 319 Kč
978'80-7238.868-4 .|99 

Kč
97B 80'7238.869.1 439 Kč

Le franqais ENTRE NOUS 2

učebnice + np3
pracoVní sešit
příručka učiteIe + cD

978.80-1238.92.].8 319 Kč
978-80.7238'928.5 199 Kč
978'80 1238 929-2 439 Kč

x InteÍaktiVni učebnice FIexibooks

ŠkoIní mu|tiIicenCe

škoIní multiIicence - na škoIní rok
8 790 Kč
.l 790Kč

&'

Le franqai5 EN.RE N0U5 plus, di| 3, pracovní sešjt 3 v 1

wYXKffi &$$ffi3Y€ ffi*xsxffi &ě$xČš

oNt!NE PRocvlČovÁruÍ
ZDARMA {X&

wv?ťw. s ke H xs gsaď BŤ š *ďepx,e "cx

1. Sada pro učite|e (učebnice, příručka učiteIe)

2. Roční škoIní mu|tiiicence F|exibooks i-učebnice
v hodnotě.| 790 Kč

Tištěný pracovní sešit

Akce patípř nákupu 15a vice kusů učebnic jednohodíu Lefrangais
ENTRE N0US pl!s.

Akce p atí př nákupu 15 a vice kusů pracovních sešitů jednoho dí|u

Le íranEais ENTRE N0U5 p|us'

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

MAPA FRANCIE

Pomůže studentům
získat přehled o geograÍii

a zajÍmavých místech Francie.

0bjednávejte na

www.ucebnice.Íraus.cz'

Hybridní pracovní sešity 3 v 1

- pracovní sešit + onIine procvlčování
+ audionahrávky

:.]] navíc Zkkáte ZDARN/A da|ší online procvičování
s okamžitou zpětnou vazbou na

www.skolasnadhledem.cz
:. cvičení dop|ňují snadno dostupné audionahrávky

Podpora pro studenty
:.l] audionahrávky k pracovním sešitům
;l přeh|ed gramatiky a s|ovníčky po |ekcích
,,:.: pracovní sešity 3 v 1 s onIine procvičováním na

www.sko|asnadhIedem.cz a okamžitou
zpětnou vazbou

ffi v{cm frmť**"*Ť?trm# $"t# Wt#ffi.ffiďffifum{**"ťrauam'ca

Uvedené ceny Iicencí pIatí Vždy pro ied€n tit!|
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..: španě|ština pro 2. íupeň ZS a odpovídající ročníky VG

... čtyřdí|ný soubor učebnic španě|štiny pro žáky

ve věku od 11 do 15 |et

.: jednotlivé dí|y souboru učebnic odpovídají úrovním
(A1, A2, B1) SERR pro jazyky i požadavkům

RVP ZV a doporučeným standardům

'.. kaŽdá učebnice obsahuje 6 |ekcí

Každá |ekce obsahuje tyto části:
'. Vlvir en sociedad: různá témata na podporu učení,

seznámení se s reáliemi
].' prvky CLIL _ propojení španě|štiny s jinými předměty
..' čtenářský workshop: první přÍstup k různým

Iiterárním textům pro ško|áky
., přípravu na zkoušky DELE

l časopis pro objevovánÍ různých kulturních aspektů

Spaně|ska a Latinské Ameriky

Diferentes generaciones
!ie!! iÍtetcanbi3 0bjet0' fn la ueb
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Áhďa, re & ona Gda Óbtsto6i a

iEspaňo|? ;Por supuesto! 1 A1,@L
* y ffi u
ffi
ffi. P !') %.,

.G.. Eil.
l
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lEspaňal? iPar supuesto!, dil 2, učebnrce

lríce informae i na WWW'ueebniee"fraus.ez

,.'&
sy€i
.;:..]:::í:

učebnice
pracoVní sešit
příÍučka učiteIe

978'84'9081.210.5 569Kč
978.84.9081.219 B 259Kč
918 84 9a81 227.3 879Kč

'{',
í'#tr

''[ . tú]-----
I lEs cÍánde o Pequ€ňo? ioónde5e usa7

l Leelu deÍlip.ión en dase'ŤUs

2Espaňo|? ;Por supuestol 2 42
učebnice
pracovní 5ešit
příručka uČitele

918-84-9081-210 4

978-84-9081,226-6
978 84 9081 222.8

579Kč
259Kč
879 Kč

iEspaňo|? ;Por supuesto! 3 A2+
učebniCe
pracovní sešit
příručka učiteIe

978 84 9081,230,3
978-84-9081-245-1
918-84-9081 232 7

589 Kč
259Kč
879 Kč

iEspaňol? ;Por supuesto! 4 B1

učebnice
pracoVní seši1

příručka učiteIe

918-84,9081-233-1
918-84-9081-234-1
978-84-9081 235 8

599 Kč

259 Kč

889 Kč

iEspaňo|? 1Por supuesto!
:; 

;.:: 
:l :.:; : ! :',i' ! ; :':r ] ;:: 1;::, i.l ;.i i -.' I ;; i ;l I j r:, :-'r.; i.,r

María Ánge|es Pa|omino, Óscar Rodríguez, David R. Sousa

Komponenty:
.l. učebnice

l, barevný pracovní sešit
.. příručka učiteIe (zahrnuje učebnici, pracovní sešit

a metodické pokyny)

ll audionahrávky zdarma ke stažení na www.edelsa.es
.: abecední s|ovníček k 1. dí|u ke staŽení na

www. ucebnice.f ra us.cz
.l' da|ší onIine podpora pro registrované uživateIe na

www.edelsa.es

'*5 
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Chicos Chicas I

uČebnice
pracovní 5ešjt

97B 84 1111.772.8 569 Kč
918'84'7111.713.5 259 Kč

Chicos Chicas 2

uaebnice
pracoVní sešit

91B 84 7711-182.1 579 Kč
978.84.7711.183.4 259 Kč

Chicos Chicas 3

učebnice
pracoVní sešit
metodická přírUčka

918.84.1111'791 6 589 Kč
918.84.7111'793.3 329 Kč
9]8.84 7711 791 9 689 Kč

Chicos Chicas 4

učebnice
pracoVni 5ešit

918.84'7711 B02 2 599 Kč
978-84-1711.803.9 329 Kč

Metodické přiručky zdarma ke staŽeni na WWw,edelsa'es

Da|šÍ materiá|y ZdaIma na www'ede sa'es v sekc ch

Zona e'tudiante a saIa de proíesores,

6]8Bl ,ď
'rf,l;_ r lij:::::

MMMM
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Chicos Chicas, dÍl 1, učebnÍG

#&tm*m
ffi : :ťhieos Chieos ff**fieErm
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čtyřdí|ný učebnicový soubor španě|štiny je

určen žákům ve věku od 1 1 do 1 5 let

čtyři dí|y odpovídají úrovním A,l aŽ B2 podIe

SERR pro jazyky

každý dí| obsahuje B tematických okruhů po

2 lekcích, situace z kaŽdodenního života jsou

žákům blízké (rodina, škoIa, přátelé, volný čas,

prázdniny aj')

na konci učebnice je připojen klíč ke cvičenÍm,

přehIed gramatiky a někollkajazyčný abecední
sIovn Íček

kaŽdy drI obsahuje učebnici, ptacovnt sesit,

metodickou příručku a CD

-illi tnunrilirr
i si t! . tsŮú."e^'d.] Yho|'ai,íaFMmo'díbd Freil4!,

a]í.alů|]fll

Chians

Chicos Chicas
:,i i,.,r ; :: 

.;,: i'"';. i ;r :-: .!.: ir ;;,r i,; i ;-i ;

María Ange|es PaIomino
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