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Pružné přizpůsobení
změnám RVP zV
Díky MlUč+ se naše učebnice
a pracovnísešity mohou pružně
přizpůsobovat změnám RVP ZV.

V MlUč+ budete mít moŽnost
vybrat a označit Vám i Žákům
takový obsah, který s|ouží
k nap| ňování nejnovějších
očekávaných výstupů RVP ZV
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Váš dodavateltitu|ů spoIečnosti ltovÁ ŠKoLA, s.r.o.:

Albra, spol. s r.o.
distribuce učebnic
Hav|íčkova 1g7, 25osz Úva|y
tel.: 281 980 201-2
e-mail: uvaly@albra.cz
www.albra.cz

pracovních sešitů
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PRAvoPIs .q, vÝslovNosr pŘnl.l,rÝcrr sr'ov
] Přrvopis a lýslovDost pŤeját'ých slov

. jsou dán)' sfupnčm přizpůsobeni cizich slov domáci s]ovní zásobě:

.. . počeštěná sloÝa vyslovujeúetak' jek se píši (volejbal),

- . cizí slo\.a psmá původním pravopisem vyslowjenre obq'kle,jako Ý půYodnim jeyce
. (basebdl|[bejzbol],sÍoýĎoad|snoubord])'

' . . cizí Ýlástní jmóna (osobní, Zeměpisná) zp.avidla \yslowjcmc podle qis1omosti v ciziil
,. Jazyce (yiÚor Hilgo [vilklor igo], D'ólj' Idablin]),
] . u jistého počru zeměpisoých jmen se pouxvá vžit{ podoba počeštěná (l/ídeň' Ber!ín,
.l osvětin. Pád. Rýn, Spaněkko, Evopa, Anerika'1'

]' L\'ičení nejdříve přeč|ěte nuhlus d plk ho hdpiš|e po.lle llikíi|a, Rozil,frí|e |ě,nto slo|dm a soil.
sbvín? K pqi|ržený,il slo|.ůfr ilýed'|e sJfion!ha domácího
Fi]moÚ 1ěstival. fia. design, |espektive, resumé. ana]ýza1
zovat. chemická rerkce. hypotečni úvěL inler\'iet.. obiektiYni' vi|,/

gement. nlanažer. d9 &qt!, -;*u*. prylui. k''tu."n"". prř
grallkr

2.6,ičtuípřečtžte nuhllls a pdk ylasthí fróz|,! ýypiš|e do
Evropská komise řidi EU r má hlavni sidlo v Bruselu (Be]gre).

Evropský pa|lanlent sidlí ve S! asburku (Francie) r Bruselu. Evlopský
Soudní d\'ú| mí sídlo v Lucemburku (Lucembulsko)' livropskri hynrna
nenlá te\l' jeji melodii je sklarlba óda na radosl Z Dcvátó synrfonic'
klerou sloŽil Ludwig \'an l]ccthovcil'

(L|to|d sť siťlilj.ilj.: Zen]ěPts 3. ] díl) .

Přeh|edná struk'tura uč"bn*

Učivo je UVedeno v přeh|edných tabuIkách.

p|J vnoho ukázek z Iiteratury

:+i Samotného, ale i k práci s

nejen k procvičení UčiVa
textem.

trX

dÍana!zacc. iluna
pÍognóza'

:''
:' Uko|y k vyhledávání da|ších informací v odborné

Iiteratuře nebo na internetu.

3' vlsýětlete' iakije il1ezi slo,y toz.Ií!. sloýil použij|e ýe ú/ách. InÍ'orn|aťe čeÍPejÍe z

i;d.''Í*il *l"pt.Ú l .t."otii" ] !u"nil" abscncc x

klasifikacc r kvalifikac" 9t"tii*i]:ď"El

fjTll r*- s {-'". \
4 a,něleťká díId přiřaď|e k uměle(k!DI sbhůn.

Skupinové úko|y, kdy žáci pracují v týmech.

Fvsku . ř|tlkd)' Deskoýý oliíiř . Le|očt Leofrardo dil yinci Mit),áš R. R|tuk -/
w Znoi|ilě Poslcd"í ýcčeře Lúska (so(ha . Kuksl) 

.:
5.Z uvedených písmcn se\illyíC Co nejýíce přejitich slo|,, Písnenil il,ůžete použit ilěkolikÍál.L{.' ffi rtitová s|ova uvedená V ang|ičtině a němčině'

Prutýte ve skupixdch'

k i*, *-t" f 
^ F-p.1..1"k,r.,

6. TcÍt přeč|ětc hahlas il řekněíe' o če,fr pojednátá.

-'/
-'t,.a

). Kyslrk
ú oxililnimU

/''./ -,{fr;,p^ k",! raÚČťnin]: Cheni. 3)

Wffiffi Aq
1n11'l

!,
1i

tr ]ČÍraNxa

E Hr.oPskj unic: l,Jťřt| Euřop.an Union I p.r. pj]..n ]u:!1.!]

'.',..t] die EÚíopáischf Unio!

Medailonek autora.

,ropnse lcdnorule: TcnitN 3, I dll. {r 26 l
Vou.n|.vf n.ui.il]ÓY chc'l].3. Í' óf

se narodjl V o(roňéii I Hoiic' UŽ od nládí se za]in.
o pllvčk, po7dčjl sc účasbjl alcncobsických \ykopálek, *. L
ftacov.lj.ko !čie] a škohri lNpcktol' Prosazol.l tový zpúsob vý!k}
dějepjýl: dopon|čo!il Záhljit výukÚ ilčileň o pr.!ěk! (do lé doby se io
tiž začílub ohdobnn stalověku)' Usi]ova] o |o' ab} Žáci ! Žákyné Poznl|
ce]ýŽivottódob!' n.dÍčl.abys.uĎiliJc|om dat!astoňáiákh l.aut!

\'. svýď] ronráncch zachÍi] obdobi tlavčkl, Přj je]ich psanj lycháZeI
z o\éilných !ědcckÝch poznath a z alchcojosickýdr nálc^ N{.7i nc].

4ánrě]ši ronráÍy palii..r.i b|LÍ|u,i. osadd haýťaÍ i. Bloh|oýi pokl4d

\lLZO|'OT\]tSK\ CISL\
1?|D, D!a|| Il.l. LŮ | 1

\'inrc. Žc mczopotamská čísh sc r}li do \]hk. h]nry (upýnr dřc\čuýn .,pc
reil..' \tzněte si Íjode]jnu ! špejl1 od 7nrr7liny a opište si je

1Í

ll (Y

16 ({Ýl

Literární teorie' Román

211

z vlj

12 <1Í

tlýW
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Texty vybrané tak, aby moh|o
být učivo íiteratury propojeno
s ostatními předměty'

Doprovodné iIustrace.
I

porozUmění

Náměty k diskusi, skupinové
práci apod.

o j. ]t.rínižánLktcďs.r}značujcsožitýndějcú'Zaťbyoujennbžívi udá.
o loýí. stuací a ýzbhů' Pophnie dlouhé časové obdobi. rySfupujc v nčor mno.
o ho poý.v. leii.hŽvlaýDosti se vplůběhu déle ronijeji
o |od]e lémafu nrůželE roňán dě1ii např' na hjstoricb' včdc.koJb|tasi.ký'
o dlbrcdruŽnÝ, ce$opisnl:. ŽnolÓpjsn) apod'
o v české lil*afuře se no\'odobý lonán fu]zli]el od t' polovin} 19' ýo]cti
o předni úiJo ZáujiÚa| lonán hN1o.ickjJ (J' K',tyl'-{' ]irásek' V valčura aj.).

\t.\\t t t l.tx

^ 
led.si Zkusle iláiledUjjci nlezopotamské počty' S polnocj 1é illezopolař

skó hIiněnč lxbUlk). tochotitehrč''

l' N{.zotot.nrsk}. maii(.l (Ífuků nrč1 < otroku a kaŽdénnl Z nich uiíZl J ucho'
Kolik !ši na h]a'ách oÍokú 7bvl']

2 vezototanN\. |!Ícv.c uklad] Y o\c. a nnlsc] 7a||!Iit i o\oi 7a kxŽdou

Ukladťnou' Ko]ik jlch Z.pIalil celkem]

], Vczopolamský kř]l s sebou \Zal d nNŽi] do bi1\y a (v jich zahynilo'
Kolik muŽů mU Zbykl]

4 lbkÍ'ovi s. p]ati]o ((i šckclů zx odJ|rDěnI btadx'icc N 1ři šckclit zx 'y
]éčeni neŽifu. Kolik za Ío dok1or vydělal ce]kenť]

5' Rohrik ná ií' gail) pud}' Na kaŽdén san! \'ypčsille ( gutu ob]li' Koli}
gurfl !ypčsltl]. cclkcm]

skrý\á \c1ki

l' Natétobásnidok.žle'Ževite,coje!ďš.imaJota
L Co.si niDilo.unrulk.l

";'Š.k.t]!nuh].!k,ih.fu,.ýilinn,t.f,r]!h.lkail:,!i.Jn.h P.u:ijala!ť|tÍ!
1)fukililh ]i:j. ] h\í'i]|tí |), , ! f.:nqi \| ]n:inih h:?il]i1\.th,lilih. s..!ln,I)i
l,n,!ý'p.l:^|i\ t1iii

s ponui llbulky Íle2rpolaill\ký.h čis.l 
^!{ť 

Ýypočtal u!.dŮilčpijklad}

Pru slé s!olu's! Ýyú!.etopod.bi. úik|ad)

nráJi mamul nrtlnreni.
dú nN m.ilna knncní:

..Snililk} ly ncch člr

uŽilq si pra!čkul'.

Více informací a náh|edových stránek z Český jazyk 6, 7, 8 a9 na|eznete na: WWW.nn s.cz/ceskyja,r ffi
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Práce
s textem
a mezipřed-
mětové
propojení.

Gobi ne]VělŠi aslská pouŠť' Jeji jmétro jc odvozcné od molgo|ského ilova pouŠl',

Ná severu fiecházj ve sep. ná západě pohačujc k pohoŤí Altaj. Krajnrá se ílěni od

fuásifr k šřo]q']n údolima niŽinám' Jcn veh'i ma]oučástGobi kÍyjepise!
á|íi čásje pokrytá kamennou dLaŽbou s velmj skrovnou legelaci' Záladnj čás

je 7ce1a suchá, vělšina deště přichází v lčič a ločni ýáky se posupně menšujínápňč
: oblasti' FlóÍa posliádájamijednolelé ro$ljly známó z linoba jiných PouŠtj' Pisečné

] oblasti Gobi jsou domoven ježka uŠatého a lralých llodavců' v oob] se táké ýyskytoje

] několik velký.h s.vců. napřikiad divocibakíiiíi vclbloudi dvouh.bi' divoci oJ]. na]á

i stáda gdel čemoocásýchnebonedvéd muá]aj. Zpladsezdc vyskytujť gekon a tale-
ský pisečný hrohýš

v kaŽdó včtě ry7načte zák|á&i slladebni dvojici

Různorodá
cvičení
zpracovaná
zábavnou
formou.

K|íč

s řešením
cvičení na
konci sešitu'

obtížnější cvičení
,,pro chytré hIavičky,,.

U.č€te dnů písudh Glovesný podthnéte čcNcnč.jnrcn|ý se sPonou nodře' jmenný Želeíé),

\rysvět]ete,j* Sc od sebc liŠí scvemi. západní a centálni čás (iob] ',,, ' ' ' '

.;"'"..',,"*;;.".,.,,;"'"n"n..'o,.nl]]]

šlcchtí čloyčk!' vůj dúrn Drůj hÍad. odváŽnému šIěsti |ieje' Kdojc

KaŽdé odpolcdlc náŠ Jirka č1€ Íebo poilouchá hudbu, ()bjcvily sc pMi snčhovl vločky' ]e1

a neD]uv. PtáČata pitaii' Ditč Sc vzlckalo a kičclo' Včcra]'ne uspořáda]i piknik v za

hÍadě oheň vyhail' Čápi sc najařc ylátili do svých hnj/d. v7teky dupa] a křičcL'

Lod']c po1opcná' .. ' ..

Kdo 4ívá !c sboru]

Dědeček byl heÍcenr ochotnictóho divadla

Seíia provádi !a hradč Bouzo!č, . ' .. '

lilli:{:it',':sl

uElA4

Pro.vj.ujeni€ p5aňi

y:|Í,,1!| |l!y.*

rr,i, il;,
,,,u . ,,' P,

';l $, t.

I '..,', :

o-ě I

152 str. 179,-. .. :b-5) LesKyJazyK b U E A4 141str. 179,_ 8-55 Ceskýjazyk8

6-72 Čítanka 6 NoVĚ U E 85 196 str. 1B9,_ B-71 Cítanka 8 u E) A4 132str. 189,

6.56 Ceskýjazyk 6, 1. díl PS A4 48 str. 49,_ 8-56 Ceský jazyk 8, 1. dí| PS A4 48 str. 49,-

6-57 Ceský jazyk 6, 2. d|| A4PS 48 str. 49,- B-57 Českýjazyk B, 2' dí| PS A4 48 str. 49,-

6.50 opakuleme češtlnu v 6. ročníku, 1. díl PS 85 56 str. 47,_ B-50 opakujeme češtinu v B. ročníku' 1. dí| PS 72 str. 47,-B5

6-60 opakuieme češtinu v 6. ročníku, 2. dí| PS 85 76 str. 47,_ 8-60 opakujeme češtinu v B. ročníku, 2. dí| PS B5 96 str. 47,-

6.81 Procvičujeme psaní ve|kých písmen 85 48 str. 49,- v-)) LesKylazyK vPS u E A4 160str. 179,-

7 -55 Ceský jazyk 7 U El 44 152str. 179,_ 9-71 Cítanka 9 U El A4 136str. 189,-

7-71 Cítanka7 I 85 l84str v-5b LesKylazyK v, PS A4 48 str. 49,-

7-56 Český 1azyk],1. dn PS A4 48 str. 49,- v 5/ LesKylazyK v PS A4 48 str

/ -J I LesKy )azyK r , z. atl PS A4 48 str. 49,- 9-50 opakujeme češtinu v 9. ročníku, PS 85 60 str.

7-50 opakujeme češtinu v 7. ročníku, 1. dí| 85 56 str 9-60 opakujeme češtinu v 9. ročníku, 2. dí| Ps B5PS 47-

7-60 opakujeme češtinu v 7. ročníku, 2. dí| PS 85 56 str. Ceny se mohou změnit, aktuólní najdete no nns.cz



M u |ti med iá | ní i nte ra ktivní u čebn ice za h rn uje i ntera ktivn í v erzi tištěné
učebnice a pracovních sešitů a mu|timédia.

Vyučující si mohou vložit
vlastní materiá|y.

I BEZ INSTALACE!
WWW.UCEBN ICE- O NLI N E.CZ
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Vyzkoušejte zdarma kteroukoIi MlUč+ na 30 dní. Bližšípodmínky a postup insta|ace na|eznete na www.miucp|us.cz.
MlUč+ Ize zakoupit v licencích:
1. školní multilicence na 5 školních roků
i|! liN',",il!ryrr t:lullÍ,n|lirtlnt,,il. l,l;l, \ hll;,tt ii linh,l

ffi*G
"f.L*

e
iá..4ú

8:

3. školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok
4" ž*k*v*k;á ií*en** g":* .t šk*áatí a.*k

Jed not| ivé texý fotografie
apod. se k|iknutím zvětšído
samostatného okna.

Weboý odkaz na
stránky se zajímavostmi,
dop|ňujícími
informacemi apod.

Snadné přecházení mezi
učebnicía pracovním
sešitem.

f
liÍ

m

s

6. Určete druh vět pod|e postoje mluvčího l :e--"]
a způsob s|ovesných tvarů v nich uvedených. "=*

s/ovos'y zpisob DÍuh věty

1 ll"Ť]" i"||"^ oŽnáŘmď
2' ct6š tu knihu?

::"::::"1::::^
::l'::':'':"15. Budgš číst tu knlhu.

6. BUdeš ěÍst tu knihu?

7' Čell bys tu knihu?

8. Čotl bys tu knihu'

9' Čti tu knihu!

{ 
10. KéŽ bvs če|] tu knihur

l **" Elact pqdg{iŘffii pfsoi rPzkaqry

2. Nahrad'te infinitiv příčestím trpným. I Ť ]

V případě-pochybnosti nah|édněte do s|ovniku **r
(např. ssc)'

(pochVá|it) za Velkorysost' Kdy jsi by|

okálat) svou matkou? Trasa Školnlho Vý|etu je již

do obchodu, ŤruhlÍkyjsou na jaře

a fuchsiemí' Pes nakonoc nebyl (od|oŽit) do Útulku. střecha by|a

(poničit) si|ným poryVem Vělru'

:'1 wffi

Název titulu

MIUč+ Ceský jazyk 6 (učebnice a pracovní sešity)

MIUč+ Ceský jazyk 7 (učebnice a pracovní sešity)

MIUc+ Česky jazyk 8 (uČebnice a pracovni sešity)

MIUč+ Ceskýjazyk 9 (učebnice a pracovní sešity)

Typ licence Škota.(5 šk' 1oků)

kat. č. cena

6-55-45 7 990,-

7-55-45 7 990,-

B-55-45 7 990,-

9-55-A5 7 990,-

Škola (l šk. rok)

kat. č. cena

6-55-41 1 990,-

7-55-41 1 990,-

8-55-41 1 990,-

9-55-41 1 990,*

Učite| (1 šk. rok)

kat. č. cena

Žák (1 šk. rok)

at. č. cena

6-55-51 99,-

7-qq-(1 0q _

B-55-S1

9-55,S 1

6-55-T1

7 -55-r1

8-55-T1

9-55-T'1

1 190,-

1190,-
't 190,-

1190,-

NoVÁ Šrotn, s.r.o.
Bratis|avská 23d,602 00 Brno
tel.: 545 222 286
e-mail: nns@nns.cz
www.nns.cz

It nns.cz

ffi nnsmiuc

ffi nova-skola-nakladatelstvi



!
&,

tematická řada pro 6.-9. ročník
r " l'

^u*.ďu 

d,tezŽé+l,,' 
.:1eoseýust''orÓď.

&rsir{ď". 
,, UbaÓou. 

''.Qď
ffi ffiffiffiffi **" 

s učebnicemi... l.ni ú|onus 
',...1-.,....

ffiffií,,-;.:;.|'.':Íl..s...,.,:--i;
*.t,- 

,

l,i'q
ffi,,
'::t1

W)

#
[!],,

ť#.

!;#\
IH
t:,,1

j\é
'Iffi
j(M

'!:;-t

\h
|;Í,

,iú,

@
ul

E@

*TÍs"ť 
. oo,n ' ' 

^.n.'def.ni."',r\.j* ,-e\t€ Da- 
-Dořťo 

.^uN.,'".-* tulo.' 
,t/ 

8

š'l"ó

: sešity... -.
.s 

":ť.,i'll!.],"l..:.: l];:::'lij]]}.Ni.:]!Ěli|, >(J

o-ř

,fl f"'

"rfu '

'r ...1:,lr:i, :,:rt,'.,r-,;i,, tl, , ,!:-.i

\ i,,

.. o.)

...:. ,ó
e U

,ď,..,

'*o,*,, 

: 
u"--[1;'"""}*,^Í::,ru

" Š, í-r-\ Í\ ."L-\g-/Á-A.
a Á'nI \16/ n í ̂ ^) á.E /Ď{ g-H q-TF ď

,#, ; &i oft- "S 
=. .P- c' Z--,\ rD

'3 A {-2 ,Ň. 6

= >b ď.ó íii} aŇ )1" (ě1>\&\\B.
é> <:::2

Při zakou pení kteréhoko|i vybraného z tematické řady matematiky pro
ceIou třídu získáte Iicenční certifikát na aktivaci kteréko| i

na školní rok2022/2023 (ško|ní mu|ti|icence a žákovské |icence).

Akce je poskytována pouze ško|ám při nákupu na nns.cz nebo u partnerů akcí.
Seznam partnerů akcí na|eznete na nns.czlakce. Na objednávku připište,,Akce M,,.

Akce platí do

-)
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PRoMĚNNoU MŮŽEME UMOCNIT

Mezi mnohoúhelníky rnají zvláštní postavení pravidelné mnoho-
úhelníky'ty, které mají všechny strany stejně dlouhé a všechny
vnitiní úhly shodné' Pravidelným trojúhelníkem je rovnostranný
trojúhelník, pravidelným čtyŤulrelníkem je čtvercc. Dopravní
značka ,,Sďrj, dej přednost v jízdě!.. má tvar pravidelnóho osmi-
úhelníku' dvoukoruna má tvar pravidelného jedenáctiúhelníku

Víme, Že oýfčtveÍce se stÍanou 4 \Ypočítáme podle vzorce S = a2. Pro rovnostran-

Každá kapito|a je uvedena krátkým motivačnim
textem, který ukazuje, jak |ze |átku, jež se bude
probírat, Využít V praxi.

Uvahové ú|ohy poukazuiící na da|ší souvis|osti
probírané |átky s běžným životem.

'íi.'l..]jn]'i :u(i|
/ n"- -1-l-jrrr.

;M

Pro výpočeÍ obsahu rovnostranného Írojtihelxíku tnůžene použít i přesfrý vzot

druhou mocninu proměnné a násobime misto přibližné hodnoty 0,43 pře

Najdete ty|o přeSné hodnoty pro pravidelný pětitihelnik, šestitihelník a

Uvodem kapitoly zaveďme nový pojern _ jednoč|en. Jde o výraz, ve
puje pouze reálné číslo nebo reálné číslo vynásobené proměnnou či
nými s přirozenými exponenty. Znaménko násobení můŽeme vynech
exponent, pokud jde o první mocninu. Reálnému číslu' které násobí
nebo reálnému číslu bez proměnné říkáme koeficient.

Dělení je násobení převrácenott hodnotou dělitele, I/tsvětlíte pomocí Íéto skutečnosti, že

jSme postup dělení nttohočlenu.j ednočlenem uledli správně,?

l.vsvětlíte' ztt jalých podmínek je ýsledkem dělení mnohočlenu jednočlenem opět nno-
hočlen a ktý tomu tak není?

7

Nový pojem
nebo postup.

'r Vvpočitcite'
a13m.3n b1115rr ,15-;.

Řešení:
a) ilr b) nt 3 c) lrl

Závěrečné shrnutí
na konci kapitoly.

ffi Jednočlenem rozumíme reá|né číslo nebo výraz, který má tv

fi reá|ného čisla a proměnné umocněné přirozeným exponentem' l

/ ,\ -0.7a nebo *rn7.Y t_-' J,__

1 Jsou dány jcdnočleny 4x2; _9xyz; m3; 0,7a}b; !ctl!;23'8
. jejich koeficient a proměnné.

3,28 5 x3 -1,8.b

Rešeni'' Jednoč|en Koeficient Promčnnó Jednoč|en
,1rr .1 r 0.7 u' b

9.'r= 9 r. -t.. ; ]c.ť
ntt 1 nt 23.8

il-*čl;;j" ;"áň*íí.b ;;il 
'Ť;;;' 

t<tery .ie reálným násobkem

Úhlr1l.k:procviěeni:

i' Vytvořtevšechnymožnéjednočleny,jejichžkoeficientje7nebo 7apromčnná't
je r e tictí nebo čl\ ne mocninč'

2' Zjednodušte.

a)5,r 7-rf,t b)2+9ct+4 3a c) 9z+3+4y-2
d) 5+3a+8a 6 e')2b+4c-3c+6b+l 1)jm+2n 1+0,9n

g) 7,r ( 2x) 3 h)(3y 1)+( ay)+2 Db ( iol+I-,
j) 2 ( 3)x k) 4x'2.x1 l) 5-tr' ( 2)xyr m) 0,2r ' 2r,r''

n) l4x : 7 o)8.r)z .2yz p) xr : 5.r2 q) 9flz: ( 3:,vr)

l5 c)(nf 2m11 :m d)(4m1 2n'+2m)'.Zn

tl 1 Jr;rt ttt 1

c) 9x [2x - (3x + 1)]

0(ť+9l,-45l):3y

umocněné na přirozený expooent.
\'lnohoč|en je součet jednoč|enů s různými mocninami.

jTffj.TiT.' sčítáme a odčítáme tak. že sečteme (odečteme) jejich č|eny jako

Mnobočlen násobíme mnohočlenem tak.Žekaždý člen prvního činitele vynáso-
bíme každým č|enem druhého činitele (násobime včetně znamének) a vzniklé
jednoč|eny sečteme.

li"ť:!::l":"*oč|enu 
jednoč|enem dě|íme tímto jednočlenem každý člen

i,

2nt

Kocficicnt
0.7
l

z:.s

Zák|adní sada ú|oh k procvičení, na
úlohy v pracovním sešitě. Výs|edky
jsou uvedeny na konci učebnice. 3; V}počítejte'

a) 3r (2x + 7) b) 121y'] 3-q, ( 4 + 3ry - 9,u,')

d) 2x . (,r, 1) e) ť [1 2y (.3y + 1) y]

kterou navazuií
těchto Ú|oh

K|íčová s|ova uvedená v anq|ičtině a reálné číslo: azgllcfo' real number ['rre1 mmbc(r)]
/l.fi.. h die rťť||ť ZahL

r, ',.:

aw{ť#1ffiĚ!q"t
'- j';llt;l#,{i;.n

ny trojúýnd< můŽeme pouŽít přibližný vzorec S:0'43 .a,, pro pravidelný osmi-
úhelníl'/É 4.83 . a2. pro pravidelný jedenáctiúhelník .l = 9,37 . a2 a pro pravidelný

třinťéehík s: 13,19 . a1.

ve//cn těchto vzorcích.jsme druhou mocninrr proměmé a násobili pokaždé jiným

' $ým iíslern. S podobnými ýrazy budeme pracovat v této kapitole. 
'-

l3B
A
ž9

Zavedení a VySVětIení
učiva.

noVého

Více informací a náhIedových stránek z matematiky pro 2. stupeň naIeznete na: WWW.nns.czlmatematika.
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Řada cvičení zpracovaných
formou rŮzných hádanek,
rébusů, dop|ňovaček apod.

:{' Jc dún9 odrólna yzp.aÝoúhlého 
^xyzs 

př.ponou xl yZ = 2'7 cm' ssÍojt tťilo tojúhťlní( jťýližť

lolomórkrU'ni..t,mut,trojúhťlnif,U opsinéjer= 1'3 on. Přoved'le poilze rozbol konÍrukci ldnku\i počtu

25. seÍřoÍ. trojúh.|nik,]ac Pfr, klerý pl.{i 4 = 4.5 cil'. l':3 ilD 
' 1 je kotnÁ nr l. Provcd1. poul rozbol

26. Řcil nlathrl\ ludoku' Doplňlť čnh l xž 6 1!k. abvlev každéil řádku i iloup.i k'dí řk|j.t v$krtoý'kp.í

l pŘt nÝsovÁNi znČilÁurg rHo.lť.ue lnixe'ln

ls' seýřojtetoj'lhdnjk {r'4pro kt[ý pllti:
J)l 5cn l 7.nr.,]=6dn b]l=5fln'/r=5cjn. l]/ťt 65o

nl .{!n',r=\cn..: l/í1 -65j d)l.5.nl,,|vÚ 65.. {rvť =]5

2l|'Jcdínobdólnif,lacDse\tůani!=1.D!ó=].5on.scírotrctrojúhclníkylaxla.y.ů'žťpllli
]'{ =3.nl. ;x = r cn\ j acr] - 55, a B|:2.n' Přoved.te řozboi koilýrukci 3 o.řcte poi.t řťštni'

2|' scÍr{tc tnjúhťlník ]BC pru který Dhti]
a). 5!n., =lcn,.lraa =li'
ť). 5.4.m,.'1.ts l02.,j] :!n

'ějednou' 
Dále nlusi Dlidtúd3j.r křou'tich''l!Určuji m'tcnalickou Úper.ci úezi drě'n. čislynmjs(énÝmi

diNBonólnóÚtdlod.ĎóhokouŽku!j.j'íiledek(vi?obir }kroužkujťuýcdťnoó+,cožZn|nťn:i.že3oučet
drojic iisť| Umilřnlith dnlgon[lné kolen krouŽku nnEi bÝt 6tr z! ptmenl v ohi 2 dosrd'tť podlť lcgcndy

ob.3. Zikát. bL hťni Polc' f,lc.ójť rilin úkolen [řťšit

Procvičovací Ú|ohy pro individuá|ní přípravu
žáků koncipované tak, aby už práci neby|o
potřeba dop|ňovat da|šími sbírkami ú|oh.

4,| 5 (/] (.- |(sťEdová sour.énxjs)

.iilio tvoň u\ečk} LT.l,,!Da (,

Útou c: " ;
\.obŤlzktr l úlohy B Ioii čtli.l ús.ikyi8, /]; l.I

k dáDJúse.kJlal blJJ RýJLil.d|. poýuÉu:

Ú|ohy s místem l]- ;;:;i;1.

org.nizlc€LiN.Escoby|37llo'cn3vmcť (čilicťzúlohA.B.c.D)asdřuŽuj€ ÍÍů
(A.8, Dl.

zopatojte si. kolik prúsečiků mobou mil dvipřílnky] kc káždó mož.Úíi nrčínětejejich vzájenillou Dolohu
r Pojmcnujtťji (nrpi' l ůZnobéžkt)'

Mezipřed mětově propojená
cvičení. obsahují řadu
zajímavostí z obIastí
zeměpisu, přírodopisu,
jazyka, ale i kultury a sportu

Nadstandard ní a zajimavé
Ú|ohy'

Vnitřní strany sešitu jsou vyrobeny z kvalitního
papíru, který je čistě bí|ý azároveň méně průhledný

5-aj což umoŽňuje rýsovat na obě strany |istu

6-22 Desetinná čís|a u [t as o+ str. 19,- B-24 Hrano|y a válce u [t as +a str. 79,-

K|íč s řešením
ú|oh na konci
sešitu'

6.23 Desetinná čís|a RS I n4 Bo str. 59,- 8-25 Hrano|y a vá|ce ps E na 56 str. 59,-

6-24 K|adná a záporná čís|a u El 85 56 str. 79,- 8-26 Konstrukční ú|ohy u E 85 56 str. 79,-

6.25 K|adná a záporná čísIa es B n4 6+ str. 59,- 8-27 Konstrukční ú|ohy PS I na 6+ str. 59,-

6-26 DěliteInost u E 85 56 str. 79,- B-28 Yýrazy a rovnice 2 u E 85 56 str. 19,-

6-27 DěliteInost es B n+ 6+ str. 59,- 8-29 Výrazy a rovnice 2 PS E A4 56 str 59,-

6-28 Zák|ady geometrie u E 85 8o str. 79,- 9-22 Práce s daty, úměrnosti a funkce u El Bs 48 str. 79,-

6-29 Zák|ady geometrie PS EA4 B0 str qq- 9-23 Práce s daty, úměrnosti a funkce Ps El A4 56 str. 59,-

7-22 Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti U E] 85 64 str. 79,_ 9-24 Podobnost a funkce úhlu u E 85 40 str. 79,-

7-23 Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti PS E A4 80 str. 59,- 9-25 Podobnost a funkce úh|u PS E A4 48 str. 59,-

7-24 Z|omky, poměr U E85 68str 7q^ 9-26 Jehlany, kuže|y a kou|e u E 85 40 str. 79,-

7-25 Z|omky, poměr Ps EA4 60 str qq_ 9-27 Jeh|any, kuže|y a kou|e PS E A4 40 str. 59,-

7-26 Procenta, trojč|enka u E 85 56 str. 79,- S-42 Sešit na rýsování420+ 1bí|é |isty) 44 40 str 14,*

7 -21 P rocenta, trojč|enka PS E A4 68 str. 59,- Výše uvedené, vydané titu|y nap|ňují veškeré ýstupy RVP ZV
vzdě|ávací obIasti Matematika a její apIikace.

Navíc jako nadstandardní obsah připravujeme tituI Finanční matematika.

9-2B Finanční matematika (připravujeme) U 85 40 str. 69,_

9-29 Finanční matematika (připravujeme) PS 44 40 str. 54,_

7-28 Rovinné Útvary U El 85 72 srr. 79,-

7-29 Rovinné útvary PS E A4 64 str. 59,-

B-22Yýrazy a rovnice 1 u El 85 72 str. 19,-

8-23 Yýrazy a rovnice ,] PS E A4 64 str. 59,-
Ceny se mohou změnit, aktuóIní najdete na nns,cz'
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Vyzkoušejte zdarma kteroukoIi MlUč+ na 30 dní.

MlUč+ Ize zakoupit v Iicencích:
1. školní multi|icence na 5 školních roků
#". k\rsfrrui rvnm,htrÍ,,lr;*'r rln rnlm,fi hW.,tlil,ylui, t.tl|,t.

B|ižší podmínky a postup insta|ace

3. školní licence pro 1

4' Žókcvská licgnce fta

na leznete na www.miucplus.cz.

učitele na 1 školní rok
i *keBlní r*k

Interaktivní Verze pracovního sešitu. AngIická s|ovíčka namIuvená rodi|ým mIuvčim.

Název tituIu

MIUč+ Desetinná čís|a (U + PS)

MlUč+ K|adná azáporná čís|a (U + PS)

M|Uč+ Dě|itelnost (U + PS)

M|Uč+ Základy geometrie (U + PS)

MIUč+ Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti (U + Ps)

M|Uč+ Zlomky, poměr (U + PS)

MIUč+ Procenta, trojč|enka (U + PS)

MIUč+ Rovinné útvary (U + PS)

M|Uč+ Výrazy a rovnice 1 (U + PS)

MlUč+ Hrano|y a válce (U + PS)

MlUč+ Konstrukční Ú|ohy (U + PS)

MIUč+ Výrazy a rovníce 2 (U - PS)

MIUč+ Práce s daty, Úměrnosti a funkce (U + PS)

MIUč+ Podobnost a funkce úhIu (U + PS)

MIUč+ Jeh|any, kuže|y a kou|e (U + PS)

Typ licence lšrcws '1o*ůt
kat. č. cena

6-22-45

6-24-A5

6-26-45

6-28-A5

7-22-As

7-24-45

7 26-45

7-28-45

B-22-45

8-24-45

8 26-45

8-28-45

Škola (t šk. rok)

kat. č. cena

Učitel (1 šk. rok)

kat. č. cena

Žák (1 šk. rok)

kat. č. cen.

)1qo-

2190,-

2190,-

2190,-

2190,-

2190,-

2190,-

21qn_

21qn_

2íon_

) 1qn _

6-22-41

6-24-41

6-26-^1

6-28-A1

7-22-41

7-24-41

7,26-41

7 -28-A1

8-22-41

8-24-A1

8,26-41

8-28-A1

9-22-A1

9-24-41

9-26-41

540,-

540 -
\4n -
540,-

540,-
q4n -
540,-

540,-

540,-

540,-

540,-

540,-

540,*

6-22-11

6-24-11

6-26-r1

6-28-r1

7 -22-r1

7-24-r1

7 -26-11

7-28-r1

B-22-T1

B-24-r1

B-26-T1

B-28-T1

9-22-r1

9-24-T1

9-26-T1

340,-

340,-

340,-

340,-

340,-

340,-

340,-

340,-

340,-

340,-

340,-

340,-

340,-

?r'n -
340,-

6-22-51

6-24-51

6-26-S1

6-28-S1

7-22-51

7 -24-51

7 -26-51

7 -28-51

8-22-51

8,24-51

B-26-S1

B-28-S1

9-22-51

9-24-51

9-26-51

a9-

49-

aq-

aq-

aq-

aq-

4q-

49,-

4q-
a9-

49,-

9-22-45 2190,-

9-24-A5 2190,-

9-26-45 2190.-

4q-
aq-

49,-

t.tovÁ šrotn' s.r.o.
Bratis|avská 23d,602 00 Brno
tel.: 545 222286
e-mail: nns@nns.cz
www.nns.cz

m nns.cz

!f nnsmiuc

ffi nova-skola-nakladatelstvi
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Názorná schémata
a grafy, množství obrázkŮ
a fotografií.

Zajímavosti pro
zpestření vyuky'

Skupinové úko|y' kdy
žáci pracují v týmech'

Uko|y k vyh|edání
da|ších informací
v odborné |iteratuře
nebo na internetu.

Práce s mapou.

srŘionr'É oCHLAZoVÁxÍ,l wolŇovÁNÍ NepĚri
Po dobu studené války se vzájemné vztahy mezi Západ'em
a Východem střídavě z|epšovaly a zhoršova|y. Do znač-
né míry to záviselo na nejr,ryšších státnících obou velmoci

Sovětského svazu a USA. K uvolnění mezinárodního
napětí došlo koncem 50. |et za Stalinova nástupce Nikity
Sergejeviče Chruščova a novóho amerického prezidenta
Johna Fitzgeralda Kennedyho fdžona ÍicdŽerlda]. V roce 1963

byl např. přijatzákaz vojenskýchjaderných pokusů v kosmu,

vevoděavovzduší.
Kennedy Se Stal v roce ]963 lbětí atentáÍL!. Chruščov byl odvolán
z vedení sÍatu a nqhrazen Leonidem lljičem Brežněveru. To byl konec
nld?jin na 'shliŽ.,vqnt ohott velmo, i.

Kde úřadují američtí prezidenti? Kdoje současným prezidentem USA?

Zanyslete se nad následujícími slovy amerického prezidenta Ken-
nedyho, která pronesl k Američanťrm: ,,Neptej se, co můŽe tvá země

uclělat pro tebe pte.j se, co můŽeš ty udělat pro svou zemi...

Jsou Kennedyho slova aktuální i v současné době, nebo měla smysl
jen v období sfudené války?

Další uvolrrění v mezinárodních vztazich nastalo od konce
60. let. Stále častější schůzlql mezi americkými a sovětskými
státníky přinesly výsledky. Byla uzavřena řada vojenských,
politických í obchodních dohod. K těm nejvýznamnějším pa.

třila dohoda mezi USA a SSSR o omezení počtu jaderných
zbraní známá pod zkratkou SALT (Strategic Arms Limita-
tion Talks). Podepsali j i sovětský státník Leonid Iljič Brežněv
a americký prezídent Richard Nixon.

Pro evropské stáý mělo velký lýznam Prohlášení o bez-
pečnosti a spolupráci v Evropě, které na konferenci v Hel-
sinkách v roce 1975 podepsali představitelé USA, Kanady
a třiceti tří evropských států. Všechny zúčastněné státy včetně
l"ýchodoevropských se v tomto prohlášení zaváza|y dodrŽo-
vat lidská práva svých občanů.

Vyjmenujte, co patří k základním lids$m právům.

Anatérs lci, s níme k za c h)) c aj í c í s iÍ u o c i p o g l e n-

tótu na gmeťického prezidenta Kennedyho

Na karikatuře se přetlačýí o moc předsíavi-
telé SSSR a Us/í N. s. Chruščov g J. F. Ken-
nedy, oba sedí na jaderných zbrqních

I
@

E

ffi utatty z literatury

Tvořivé úkoly.

Rada průřezových
témat'

Do kterélro Státu bychom cestovali' kdybychom chtčli navštíVit HelSinky? UkaŽte tento stát i Helsinl{y na mapě.

Ze Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, část Kontakty mezi lidmi: ''Zúčastněné 
státy.

povaŽujíce rozvoj kontaktu za důleŽitý pruek v upevňování přátelských vztahů a důvěry mezi národy. '.. mají rrsnad-

ňovat širší cestování svých občanů z osobních a profesionálních důvodťt' . '. jsou toho názoru, Že turismrrs přispívá

k úplnějšímu poznání života' kultury dějin tlruhých zemí, . '. mají v úmyslu přispívat k rozvoji kontakfu a výměn mezi

mladýrlilidmi,..'budoupoclporovatvhodnékontaktyavýměny,včetněsportovníchsetkárríasoutěŽívšehodruhu'....
(Dokumený KonJbrence o bezpečnosti u,spcllupráciv Evropě, Praha 1975)

Jaký rnáte názor na uvedenou pasáž o mezinárodních kontakteclr mezi lidni?

Do kteýoh státťL mohou občané Ceské republiky cestovat bez pasu. do ktených ještě potřebují vízum?

napětí: anýicfo, tension [.ten.|n] rárrec,! die Spannung
omezit (něco): anglicrya reduce |l dju:s] němeclty _ (etwas) reduzieren

Helsinky: Zemčpis 8.
| ' dí]' stt' 41

odkaz na korespondující učivo
V ostatních učebnicích zřadv.

Srozu miteI ně psané texty.

opakovací úkoly
a úko|y, které uvádějí
probrané učivo do
soUVisIostí.

Á)@ffi@
Mezipředmětové v

- 
K|íčová s|ova uvedená

E V ano|ičtině a němčině.

Schůzka \,l. S. Chruščovu s J. E Kennedym

K|íč s řešením Vybraných
Úko|ů na konci učebnice.

Více informacía náh|edových stránek z Dějepisu 6,7,8a 9 na|eznete na:Www.nns.czldejepi' m



PRAcovFi sEšrT
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Uvodní text
na procvi-
čení čtení
s porozu-
měním'

Různorodá,
zábavná
cvrcen I

Tyto sešity
|ze využít
i místo
vIastního
sešitu žáka.

Česb:)sněilýPraze1ýalil27 duhna1452.azenskéhaspráýce"ddobudýou|eíJiřihozPoděbÍúl
náponoŮa nu něla bý|je.JekácÍič\akhá |ddd (1 ?áni z led,o,'stdkoilick' 5 fltírů z jedno|ý podě'
bradsk d 2 Žástupcj h1ěsl) Tin ně|o skončit abdobi rozbtoiů a třenic d ilě! být zabezpečeh Llidný
rczýaj zch1ě OIcl].ich z Ražnheúa se ýšak PřiPr1|aýÚl k odpa|u (k opozil.í se přid|ilu i frěstl T.ibof,
Ža|cc, t'ouhy d další)

|'9]ň1:i]i:llT''il:h]?']]::']:]''':'.'''.'].]''.:'.'.:.'...,,:']:';':,:;'..;:]':'-''

ffi r. l" u"^.' n- Z'neste nísl€dUjící udá|osti.

\yná]ez knih1isku; volba Jiřího 7 Poděbrad slrá\cenr v českých Zcnrich; dobylj
Konýantinopole: 7loleni Jiřiho 7 l,odčbrad česk}.nr kálcnr

2. Jsou rrzcní v tabu|ce pr!vdivá:) Pokud n€, oprlv(é ie ! přr!én sloupci.

c) Podpoloval obchod' řem€Ja a tčžbu íiíbn v Poděbťadech/ KÚtn! Ho
d) ]iří z l,odčbrad se dosl.] do sporu s 24?'.,'//dtr]Lithou.kÍer'.

vyh1ásjl křiŽovou !ýpmvu'

BAREVNÉ
VYDÁNí

c) Tukr křížo\ou viprá!u \edl P|Okop Ho^,,I MuD|;š Korýin'

5. odpovězte nr otálky'

.] Kd) /e.,ť |:ji ? P|.J.'\|'|.J

b) s kýDr do koDcc Š'ého Ži\CÍa Jiři Z Poděbrad \'álčil? , ' '

c) Proč rysilal Jiří z Poděbrad do |\To|y mirová poseIs1\x]

J) Kd)',Iill' jťdnUIdh 1 .l;]

( Kdo r. rer" r * ..1 t) l

0 s kým jednal Jiň zPodčbmd o DáíupDicl\i?

6. Dopňte 1rbulku ! prnovníky v čecbách po husibké rcvoluci.

.]- Do {oupcú pod scbe s€řrd.te ÝŽdy tři poimt' ktéré souvtejÍ s pojmen' uvcdcný'n nt zač'itku

sPat n.:i Jiřin : Paděbrad a pupťžťn n.hú\iln.! ,ešeki v,,.ů| KÓnsÍdilÍhfuPal: Pch'Chelčicb,
Ma,*úŠ Karýin: zú"ořsk<'obJ.ý\,: zqe|i il riléhnv: ?|os4| žiot |153

turccké ncbczpcčí křížová ÝýpráY' do Čech jednota bratrská

Jiři z Pjlěbftkt a'!ki ktú], )lbrc.]ú Íldh\hu{H: ndbdil Ý ?a sntti ,Íého oti Álbrcthilr Hdh!
bilrskěha,čť!b,k|(i],ze|'Zik,úlhdat'u.ehhDýkého:|:e\b.bá1 ne?aL]]ázelzPd,a|nitkóhorodu

Ládislar tohřobek

/emsl).rrá!.e'
I l1r8 tJ /l\

7. Dophitc kří'ovku a vysvčtlctc pojenl. ktcrý získáte v tlicnce'

L' Krí]en\' Uhroch by]'''

2' Jan lius b)l upálen v'''
], Konsta.tnÚpol byl přcinrcDován na'

4' otec Ladislava Pohťobka byl Albrechl'''

5 c]helčicb' se jmenoval.'.

6. Pohrobek sc ineno\al. .

l. .liři z l'odčbrad byl zvolcn zcnrskýnr' ' '

t. Jakou !ýpraw \'yh]ásiI pateŽ|,

i. .. '.'. / ,"

K., fi.o, r,r"'\,;..

Po smÍ] Zihuda Lucemburského
ao]ila část š]echty Albrechta
Habsbwského česl.ým král€m'
l-adisLav Polrrobek nastoupí] na český tnh
po olcÓvc smm'

Jiři z Podčbrad scsádil Ládislava
Pohrobka a abcni] sc vlády v Čechách'

Knihtisk wnaLezl Jan Kutt{.nberg z Kutné
Hory'předrokem 1450'

Ladis]av Pohrobck vládl i !'Uhrá€h'
Ra}o$ku á sld se cisařn'

ffil

#,
4. \''vbcrtc sprÍtn ó Íř7ctri o v|ii dě J i říh o z Poděbrnd á š prtn é tvrz€nÍ škrhětc'

t) Jiři z Podčbrád b)] z\ o1e| českin1 b\..nň|skiil kraleln v loce l 458'

b) Poc|1ázc| z Pdilo\]li.kiho rodu| řad č.!k. íleJ4..

U mA4 140str. 169,- B-43 DějepisB_Novověk A4 80 str. 89,-

9-40 Dějepis 9 _ Novověk, moderní dějiny U m A4 136 str. 169,-6-41 Casové přímky k Dějepisu 6

PřehIed učiva
uprostřed kaŽdého
pracovního sešitu.

PRILOHA 4: PREHLED DEJIN

lsh{{ l.F' l jil (]64Eúkoncc]8,skncli)

,p.p/d ,.arb.Irh .,p ..-.t-.t...4 ,.-. ,. 

;:: ::)",| i,,:i: :;ý,,,

rffi

pŘÍlonn 1: SHRNUTÍ UČIvA DĚJEPISU 8

I. uvxor',r po rŘlcnrIlrrÉ lÁlcr
i{r1ffiPffi&#rfi1ffi.i . ,*fi
Potřice1i]c1ó\á|ccschlavnínic\ropsk]iminrocnusl||sÍJ|\FrrncicangIi.JŠ\id\k''slitiřišeřímskj*époJr'
\.ni llratila No\im ýzna|r|ýJn e\ropskýnr stál.m sc Í!b Prusko

slllk.4lt,ffiftd .!f.fi ,s pÍl's'..pí'giiírl'{ ltf".r'' 1.iÍ.'Í..1! &
Po tiicctilelč yálce b}i \ čes[ých zemích 7 důvodll ncdoíatku p.tcovDích sil lýyŠo\fir počel robofuich dni a byla 1aké

onezo\'áta prí\'a |oddanych, Konccn l7' íolcti se silUace Zlepši]a. byly zakládány |n ni n]anuliktury, ktc.č \yrábčly
\ čtŠi mDoŽý\i ZboŽj a ]euěji neŽ řenreínjcké dilnv'

Turci zno\u 7,háii|i iýbqe do střcdní E\ropy' U \'idně byl] rohl l ó8] por!Ženi a v}1lačcDi snrčIcm nt lýchod i Da

j ih l ]absburko\ é ziska] r j čás Uher. kerá |atii la dřivc 'I u.ccku'
V 1 3 solct i prcbčh |y \ álky mezj |Itlci i r habsbu.skou il onar.h ] i o |rá7dný šp a!ě|Ský trů n. klcď Ddkoncc získrla

'ril1,,.! 
!!rlrl,,lrrllulirPrn*11f llll.iilx{llgq

l
-;tll 

.-:- ',ir,irl{

6-40 Dějepis 6 - Pravěk, star"ověk

6-43 Dějepis 6 _ Pravěk, starověk A4 80 str. B9,* 9.41 Casové přímky a mapy k Dějepisu 9 21,-

7-40 Dějepis 7 _ Středověk, počátky novověku u m A4 136 str. 169,-

7-41 Casové přímky a mapy k Dějepisu 7 21,_ 9'43 Dějepis 9 _ Novověk, moderni dějiny A4 B0 str. 89,-

Ceny se mohou změnit, aktuótní najdete no nns'cz
.:.:.:.:.:: označený titul _ doprodej

7-43 Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku A4 B0 str. 89,-

B-40DějepisB*Novověk U mA4 l29str. 169,-

8-41 Casove piímky a mapy k Dejepisu B 11



JednotIivé texý, fotografie
aood. se k|iknutím zvětšído
samostatného okna'

Weboý odkaz na

stránky se zajímavostmi,
dop|ňujícími
informacemi apod.

M u |ti med iá | ní i ntera ktivní učebnice za h rn uje i ntera ktiv ní verzi tištěné
učebnice a pracovního sešitu a multimédia' I BEZ INýTALACE!
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Vyučující si mohou v|oŽit
v|astní materiá|y.

Vyzkoušejte zdarma kteroukoIi MlUč+ na 30 dní. B|ižší podmínky a postup insta|ace na|eznete na www.miucp|us.cz'

MlUč+ lze zakoupit v Iicencích:

{'}
E
re

ffi

1. školní multilicence na 5 školních roků
#'' i;M mil rs,* w',,tl i t u iil t:s*w vt::w ru a ",\ kiu,*mú l,n u r *,lt

Název titulu

MIUč+ Dějepis 6 * Pravěk, starověk (U + PS)

MIUč+ Dějepis 7 _ Středověk, počátky novověku (U + PS)

M|Uč+ Dějepis 8 _ Novověk (U + PS)

MIUč+ Dějepis 9 _ Novověk, moderní dějiny (U + PS)

3. školní |icence pro 1 učitele na 1 školní rok
€" Ěákcwgk* lie**e* na "l ší<*5rrí r*k

Typ licenqq šk o.{a -{5. šk.. toků)

kat. č. cena

Škola ('l šk. rok)

kat. č. cena

6,40-41 1 990,-

7-40-A1 1990,-

8-40-A1 1990,-

9-40-A1 1 990,*

Učite| (1 šk. rok)

kat. č. cena

Žák (1 šk. rok)

kat. č. cena

6-40-A5 7 990,-

7-40-A5 7 990,-

8-40-45 7 990,-

9-40-45 1990,-

6-40-51 99,-

7 -40-51 99,-

B-40-S1 99,-

9-40-51 99,-

6-40-T1

7 -40-T1

B-40-T1

9-40-T1

1190,-

1190,-

1 190,-

1 190,-

casová přímka |l| t.#!
Udá|osti a osobnosli ogyptských dějin se nám pop|etly' *!:*,|
Pomozle nám ]e spráVně seFadÍt na časovo! osu od nejstafšÍho po r:* }

nejmIadšÍ

| "'*0" "tlffi:-
{I *m 'mi*ff-

Tutanchamonova hrobka Li:IJ
Ukoly a otázky k zamyš|ení
1' Kde se nacházíTutrnchamonova h|obka? Ko|ik má místnoslí?
2, K óemu mély sloužit bílé Veičjté schránky?
3. Jak Woadá Tutanchamonova maska?
Z čoho je VyÍobená ajakýje její Úče|?
4. K čefru s|ouŽi|a kanonická řuh|a a Ve které mísinosti by|a Umístěna?
5, Jaký Význán měly pohřební sošky Vešebty?
Jaké piedměty vás nejvic€ zauja|y?

trtovÁ Šrotn' s.r.o.
Bratislavská 23d,602 00 Brno
tel.: 545 222 286
e-mail: nns@nns.cz
wwwnns.cz

E
E
ffi

n ns.cz

nnsmruc

nova_sko la_na kladatelstvr
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Krátký text, který má žáky
motivovat a vzbudit záiem
o dané téma.

n-€ Uko|y k vyh|edání
dalších informací
v odborné |iteratuře
nebo na internetu.

Skupinové úko|y, kdy
žáci pracují v týmech.

opakovací úko|y
a úko|y, které uvádějí
probrané učivo do
souvisIostí.

Zajímavosti pro
zpestření výuky.

Na základě uvedeného schérnafu blíže vysvětlete.
ve kterych případech nemohou dva lidé opačného
pohlaví uzavřít rnanŽelství.

Soud mftže ýinečně povolit uzavření manželství
nezletilému sÍaršínu ]6 let.

Mezi partnery v manželství je nejdůležitěj-
ší vzájemná důvěra. Zárovei je nutné si
uvědomit, že nikdo z nás není dokonalý,
a proto je důležité vzájemně se tolerovat,
komunikovat spolu a umět se dohodnout.

Na papír do dvou sloupců napište, co je pro man-

Želství důleŽité (vlastnosti nebo věci) a co důležité
není, případnč co mu může uŠkodit'

mladiství
(mladší 18 let) l

jižženatý
či vdaná

V minulosti byla věková hranice pro uzavření sňatku mnohem nižší. Ve středo-
věku nebyly ýjimkou svatby dvou dětí. (Např' sňatek sedmi1etého Karla IV
se stejně starou Blankou z Valois.) Takové sňatky byly uzavírány za účelem
získání majetku, území či politické podpory.

Uveďte příklady států, kde mohou mít muŽi podle zákona víc manŽelek. Zjis.
těte. zda existují i stáý, kde může mít žena více mužů'

anglick y- marriage ['merrd3]
angl icky - mttual trust IinjurtJuel tnst]

něnecky - die Ehe
německy dieE

íčová s|ova UVedená
němčině'ičtině a

I

mÍ'

EEitji
Mezipředmětové vazby

Stručné shrnutí učiva
v závěru kapito|y'

s řešením Vybraných
ů na konci učebnice.

ffi

Jak přeŽít manželství
Mí příbuzni slavili dokonce sedrndesátileté výročí svatby! Bylo to úžasné. Všichni se ptali deva-

desátileté jubilantky na tajemství jejího manželského štěstí' odpověděla: ,,V případě konfliktu
se nesmí člověk rozzlobit. Stačí se jít pÍojít a vrátit se, aŽ se člověk uklidní... Pak se jí ptali, kde
jejejí manŽel. Řekla: ,,Šel se projít' on hodně chodí ven...

(Halina P awlows ká : B anánov é tybičlcy)

Jak se nazývá klidný způsob řešení konfliktu?

co JE MANŽELSTVÍ
Manželstvíje dobrovolné, trvalé soužití dvou osob různóho pohlaví, kteÍéje stvÚeno sňatkem. Jeho

hlavním úče1emje za|ožení rodiny a řádná výchova dětí. Jako právní a společenská instituce pomáhá

zajistit stabilitu a pocit bezpečí, jeŽ jsou důležité při výchově dětí.

o torn, kdy můžeme manŽelství uzayŤit a jak má v1padat svatební obřad, rozhoduje zákon. Sňatek
musí být uzavřen za přítomnosti dvou svědků před zástupcem státu (civilní sňatek), nebo před zá.
stupcem církve (církevní sňatek).

Zjistěte, jakými doklady snoubenci prokanjí právní způsobilost k uzavření manŽelství.

sourozenci netlo
. rodič s vlastním

dítětem

nesvéprávní

Ksrel IV s Blsnkou z Vslois

schémata a grafy,
obrázků a fotografií.

Srozu mite| ně psané texty.

Rada průřezových
témat,

matrželstvi:

Více informací a náhledových stránek z Výchovy k občanství 6,7, 8 a 9 na|eznete na: Www.nns.czlvko.



Kapito|y uvedené motivačními
texty, které poukazují na
skutečné mimořádné události
unásivzahraničí.

"'l:-Ť_l 
-1t?)' "!-:, Ellll9!l

Mezipředmětové vazby.

fif! Skupinové úko|y, kdy žáci
l.|JTť pracují v týmech.

opakovací
úko|y a úko|y,
které uvádějí
probrané
učivo do
souvisIostí.

Zajímavosti
pro zpestření
vyuky.

K|íč s řešením vybraných Úko|ů
na konci učebnice.

sjÍéna sircn |'SarJD]
všeobecná výslTaha generálwarning I d3enril'ý'J nI!]

Tento sešit |zevyužít imisto
v|astního sešitu žáka.

E5' íčová s|ova uvedená
Iičtině.

zovýdr siluacich: v):chovakobčansivi ]. $r 47

varovné syslény: Zeněpis 9. s1r 92

l***-l
:i; ŽáIucna ietreoa'

.s|edovat sdé ovací p|ostředky a webové 5tánky obce nébo kÍa]e;

. řídit 5e pokyny obecního ÚřadU, protože hrozi nebezpečí Vzniku |esních požárů, přemnožení sin c V přehradách
a rybnicich apod.

i'!
l PoŽÁRY

! Pokud by neštbstnou náhodou doš|o k zaoa|enI našeho o:déVu (ori oozaru oři oDekání a grilování nad ohništěm' ..'],

ie tř€ba dod.žét uV' pryidlqŽAsÍAvlt'lEEll@
.neběhat (vzduch - kys ík V něm podpoÍu]e hořeni);
. ehnout s a obličq si zakr]^ d|aněm];
.Vá|et se a postupně tak uhasit oheň zamez€nim přistUpU kys íkU ze Vzduchu]
.pokudje to možné' zabaI t se např do deky která také pomůže zabÍánit přístupuVzdUchu'

Různorodá,
zábavná cvičení.

l' Do ohňového trojúhé|níkU Íloplňte podmínky hoření

2. Zakřoužkujte, co nás při požářu ohřožuje'

vysoká teplota prostředí 
^ 

pruvan 
^ 

tonuti 
^ 

padající větve 
^ 

náledí 
^ 

povodnč r
snížený obsah kyslíku ve vzduchu 

^ 
zplodiny hoření 

^ 
sucho 

^ 
Zříccní ob}fuých prostor

Zah.oužkujÍe písmena pouze u správných tvrzení,jak se máme zachovat' pokud dojde k požářu.

Zakrcužkovaná písmcna tvoří tajenku. vysvětlete, pročjc pojem z tajenky nebezpečný. chybná
Brzenr opravre.

Z PoLrud do.jde k poáru, zachováme klid a dýchací cesty si chťáníme namočenou textílií-

P varuieme ostatní voláním ..hoří!...

Pokud doide k Dožáru' ie ťgbll
.zachovat k| d a dýchací cesty chránit namočeno! texti ií;
. VaroVat ostatní Vo|áním ,'hoří|'';
.okamžitěVo|attísňovou inku 150(haslče) nebo 112j
.snažt se požárV zárodku hasit dostupnými prostředky

(hasicími spreji a přísťojj, Vodou apod );

.5nažt s€ např dekou oheň udusil, ij' zabrán]t přistupU
Vzduchu (dekou nemáVa!]]nak by naopak doš o
k ÍozdmýcháVání ohně)'

. pokudjsme fozsahem požáru nuceni zůstát V mktnost,
Uzavřit a utěsnit dveřej

'po'Ld]e to' o:1" p o .dě. opJ-:eri 7dmelJ 1i
šíření požáru (zastavt příVod plynu, Vypnolt e|ektřinU'
od5tían]t hoř|aVé kapaIiny);

.po'|,/t.oL( pomo o'ob.r 'rÉ-;.. , oh ože 'e
p.os.o u .t \"zeri a ,a-l 5| poŤo.| r.moho ''

.kouř se zpočátku drží u stropu, proto 5e pohybovat při

'pod e pokynŮ záchranářů pomáhat při ikvidaci poŽáru'

PjiBoUžtrí hasicího Dřístoie jclicba
. Vytáhnout po]]stku na hasicím přístqi;

zařízeni, ie třeba navÍc:
.okamžitě \4/pnoutjist č V h|avní domovni 5křín

u]ednot| Vého bytuj]st]č před e|€kroměrem (.,kříň

olevieae poŤoL| ,pe!id r ho . | :. 1eoo ' Iodr) m

.začínající a d|obný požár has]i sněhovým' práškoYi'm
; {rojem etel.tilcL d

zařízení pod napětim (když n4sou Vypnutéj]ýiče) se
nikdy nesmí hasit Vodou ani Vodním nebo pěnovým
hasi.ím přísÍojem (l);

. po příjézdu ha,ičů informovat Ve|]te|e zásahu
o rypnutíj]st]če' popi o prob|émech s Jeho \./pnutim,

PÍ.pjŽá.r!']€sa.ielEb4
. okamžitě Vo at tkňovou l]nkU 150 (hasiče) nebo 112j
.počínající požár uhas]t' pokud možno Vodo! nébo
z.mezením přístupu wduchu (nej|épe namočenými
dekami, širokým Větvemi atp )]

.při požáru VětšÍho roz9ahU Vyčkat V bezpečné
Vzdá]enostl od požáru na příjezd hasičů a dbát
na zaj štění bezpečnost]'

6-90 Výchova k občanství 6 u mA4 76 str. 139,_ 0-90 Jak se zachovat, kdyŽ. u m A4 96 str. 139,-

MluYicí sirótry infořmova|y o havářii vodv

Město Český Tčšín ďres pořeti za obdobi necelého .oku použilo varomý infomačni systém k upozomční obča.
nů. Pi€dtím to bylo dvalÍát v souvíslosti s rysokou vodou' Dnes členové fuizového štábu intbmova]i občalry

cenÍa mčila' Že z důvodu havírie na vodovodniÚ potrubi byla přenšena dodávka vody do slŘdil města' '''
Pomoci sjřén. které by]y ve městě insta]ovány !a sk]o]ku roku 20l2' lze pouštětjak k]asické vaÍovné signá]}', tak
předen n'pro8ramované hlasové 4lávy ilčbo vaÍováni v souvisloýi s akfuální mimořádnou událostí'

.rlotizont, ]0 hřeznd 20]5' ilptdveno)

1. Zjistčle, čim se liší e]€Lťonické ,,miuvicí.. siLény od staÍšiho qpu t^' rotačnich siLén. /' i].

)' 7ji.|éle' |alq' Dp.iren "e rou/ \á l m|s|é \J.e1o o\dl|jLé'

V ČRjsou občané varováni a informováni prostřednictvím sirén a místních informačnÍch systémů
(obecní rozhlasy).

V CR se pouŽívaji tři signály sirén, ale pouz€ jeden je určen pro varování ob}ryatel v případě hroz-

by minrořádné události' Je to signá],,vš€obecná výstřaha..' Je vylr]ašován kolísa{Ím tónem sirény
po dobu 140 sekund a můžc zaznít třikrát po sobě v cca třiminutoÚch intervalech'

U elektronických (tzv. ,'m1uvicioh..) sirén je varovný tón
doplněn o Ycřbální inÍbrmaci. která upřesňuje charakter
ohrožení (nebezpeči Zátopové vlny' chemická havárie atp'),
připadně poučuje občmy o ochJanných opatřenich. Tan, ije {{
se použivá jiný typ siíén, je verbální infonnace sdělována J*

'pJostřednic|vímobecníhorozh]asu' ?,,W*}i-lqffix:
i i Po zaznění signá|u .,Všeobécná Výstraha,.je třeba:

\j . okamžitě se ukrýt a snažit se získat da|ší informa.e

prostřeori(rV m '"d a či te|ev'ze'

Při ninořádných událostech, jako jsou ve]ké havárie s rizikem kontaminace nebezpcčnými látkami
a účinky radiace, se využivá tzv' improYizoYané ukrytí. tj' uzaviená místnost v budově s možností
poslechrr te1evizniho nebo rozh]asového vysílání. Vhodnou nístnostje tieba určit podle typu havárie
(viz kap. VIl.l a 2).

Zamys]elc sc. za klerých mimořádných událosrije naopak žádoucj ob}''dli opustit'

Dalšimi signály (nikoliv Yarovnými|) \'}'hlašovanými elekÍonickou sirénou jSou ,,Požářní poplach..'
který slouŽi ke svolání jednotek požámí ochany, a akustická zkouška přovozuschopnosti celého
systómu varování, která probíhá na celé]n Úzomí CR zpravidla první středu v mčsíci ve l2:00 hodin'

'Pažárni poplach', 'ie |yhlan^,án přerušoúnin Íónen siftry, po dobu 1 ninuq. d napodoĎu. '. n>.: '
le hk]s i.ilbÁ,ioub'í(:i;ó, ,'uo Ři, uo.Ři .' pii dkustické zkaušk Ý irěnf razezfr! zkušebni, \ffi
nep|erilšow\in lóne,n |o dobu l 40 sek1lnd Jedná-li se a elekfuonitkou sirěnu. ie a |oh} v)sllon' .(Lú/
ýerbálni jníbnna(e

KteÍé z těchto tři signáIůjýe už nčkd} s]yše]j? Co t}to sjgnáLy sirén znamenaly?

K Yarování a inlbrmování obyvatelsfua docházi také prostřednictvím hromadných sdělovacích
pro\|ředků /ejlnellc mIsln||]o rnlhlasu r Če.ke telcr ize r ťe<keho rozhIasr'

I1ZS ČR ná ])rar,1.It|,uPi| da sdělo|acích p|.)sÍředkú ajejih ?rcý]'e]níL|vil, ifrlama|aÍ ob\ateku-o

Přeh|edný výčet zásad, jak se
V UVedené situaci Zachovat'

Stručné shrnutí učiva v Zaveru

K rarování ob}ryate|ssa při hrozicim či traslo|ém Debezpeči docbázi prostřednictvím sigoálu
sirén. mistních lnformačních s}stémů á laké bromadnýCh sdě|ovácícb prcstředků' Po

"všmbecná 
!ýsřaba- se ukryjeme n snažíme se získat dalši

3. v obrázcích vyznačte a na volné řádky nápište, proč hrozi nebezpečí požáru.
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7-9O Výchova k občanství 7 U ffiffiA4 B0 str. 139,- O-91 Jak se zachovat, kdyz.. PS A4 72 sIr. 79,-

8'90 Výchova k občanství B u m A4 96 str. 139,-

9-9O Výchova k občanství 9 u mA4 88 str. 1 39,- Ceny se mohou změnit, aktuólní nojdete na nns.Cz'



M u |timediá|ní interaktivní učebnice
tištěné učebnice a mu|timédia'

zahrnuje interaktivni verzi
I BEZ INSTALACE!

www.u aEBN t cE- O Nu N E.Cz

i W fl;sesp,aunY'i resenrm.

[ffi__'_"fn:t i:j 
r".r_._:J,{ tra -H] M

| . ] ldc5ll]:llliéýlsfnljBAtdi'lihh|*j.ntd&nnBl

r

at
re

E&
..:..;

{$
a
re

BT

, ;l;:;..
t,".:,:::,

.iB+'ť.} f {stonyza,zs} I] o\ o\ rg á * &

podmínky a postup insta|ace na|eznete na www.miucp|us.cz

3. školní licence pro 1 učitele na 1 školní rok
4. žitl*cvská licenee na "l škgrlní rck

:šttátag*1i: Etl';
kat. č. cena

6-90-A5 7 990,-

7-90-A5 7 990,-

8-90-45 7 990,-

9-90-45 7 990,-

0-90-45 7 990,-

Škota (t šk. rok)

kat. č. cena

6-90,41 1990,-

7-90-41 1 990,-

B-90-A1 1 990,-

9-90-A1 1990,-

0-90-41 1 990,-

Učite| (1 šk. rok) Žák fl šk. rok)

kat' č. cena

6-90-51 99,-

7-90-S't 99,-

8-90-51 99,-

kat. č.

6-90-T1

7,90-11

8-90-T1

9-90-T1

0-90-T1

cena

1190,-
'l '190,-

1190,-

1 190,-

1 '190,-
9-90-S1

0-90-s1

qq-
qq-

ťs#ffi*
Weboý odkaz na
stránky se zajímavostmi,
dop|ňujícími
informacemi aood. ?si &.; ue

Vyučující si mohou vložit l

Vyzkoušejte zdarma kteroukoli MlUč+ na 30 dní. B|ižší

MlUč+ Ize zakoupit v Iicencích:
1. školní multilicence na 5 školních roků
ff. ltkt*{mfi nr"nrirfftf ilil**mnm ffim 1 fifuu fiffif n's}fi{

T'p |,iteň.e

Názěv:titulu

MIUč+ Výchova k občanství 6 (učebnice)

MlUč+ Výchova k občanství 7 (učebnice)

MlUč+ Výchova k občanství B (učebnice)

MlUč+ Výchova k občanství 9 (učebnice)

MlUč+ Jak se zachovat, když... (U + PS)
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Smysly i-!!"J Přéstupgk a trostný ě|n
spíávné pnhňé pojmy, ktgró pstiŤ k přo$fupk! a k tBstnéN činu.
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ffi.ÉEffiqil ffiffiaffi]
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ruovÁ Št<otn, s.r.o.
Bratis|avská 23d,602 00 Brno
tel.: 545 222286
e-mail: nns@nns.cz
www.nns.cz

B nns.cz

!! nnsmiuc

W nova-skola-nakladatelstvi
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Ú;

I Uko|y k vyh|edání-e 
da|ších informac.

Množství obrázků
a fotoorafií.

Srozu mite| ně psané texty.

v odborné |iteratuře
nebo na internetu.

Pokusy, které žákům
může předvést
vyučující.

GLUKOZA (hroznovýcukr)

Výskyt: G|ukóza je pro organizmy zdrojem
energie. Vzrriká při fotosyntéze. Je
obsažena v ovoci (např. v plodech
vinné révy) a v medu. V tělech živo-
čichů je přítomna v krvi' Je stavební
jednotkou Složitějších sacharidů.

PouŽívá se k výrobě mrroha organic-
kých s|oučenin (ethanolu, kyseliny
citronové, vitaminu C) a při přípravě
cukrovinek. Roztok glukózy ve vodě
jeden z typů umě|é výživy v lékařství.
se zavádí ořímo do kevního oběhrr.

FRUKTOZA (ovocný cukr)

Výskyt: Fruktóza se vyskytuje v medu
a ovoci. Je ze všech cukru nejsladší
(má o 30 % větší sladivost neŽ řepný
cukr). Je také součástí sloŽitějších
saclraridů.

Využití: PouŽívá se jako sladidlo při one-
mocnění diabetem (cukrovkou).

PřítomnosÍ fi.ukÍóry, y kt.vi nenutí slinivku břišní ry-
lučova| yíce inzulinu (tdk jako pří příjmu glukóz1,).

Čím se liŠí strukturní vzorce glukózy a fruktózy?

glukóza:
lruktóza

I
\ !

u)

m
12

H-C:O
IH*C-OH
I

IIO-C_H
I

H_C_OH
I

H_C_OH
I

HrC-OH

se pouŽívá jako
Formou infuze í,ínnó réva

i*

1ffi ooakovacíúko|v
W a úko|y, které uvádějí

probrané učivo do
soUVisIostí.

Jak se nazývá onemocnění, při kterém dochází ke zvýšeni množství glukózy v krvi? Jak se toto onemocnění léčí?

Do zkurlavky naplněné destilovanou vodou nasypte trochu glukózy a pozorujte. co se ve zkumavce dě1e'

DUKAZ GLUKOZY
Postup: a) Ke 2 cm3 l 00/o roztoku glukózy přiclejte stejný objern 20% roz-
toku modró skalice a stejné mnoŽstl'í asi 200/o roztoku hydroxidu sodného.
VzniLlorr :l]]es opdtmc zahríl ejte.

b) Místo roztoku glukózy dejte do druhé zkumavky 5cm. vody a kousek
jablka. Přidejte opět 2crlr 207o roztoku rnodré skalice a 2cm] hydroxidu
srrr]tteho' Sttles opatmc zaltiír e.jte'

Pozorování a závěr: Po přidání hydroxidu sodného k roztoku glukózy
a rnodré skalice vzniká sraŽerrina hydroxidu měďnatého. Zahříváním snlěs

začne měnit baruu z modré přes zelenou, ž)utott aŽ na cihlovč červenou.

Změna barly je způsobena přítonností glukózy, která redrrkuje něďnató
kationty na kationty měďné (vzniká červený oxid měďný)' Poclobná reak-

cc probíhá i ve druhé zkumavce. protoŽe jablko obsahuje glukózu.

ZapiŠte do sešitu ror'nici redukce Cu:* na Cut' Vysvětlete pojrny redukce a oxidace

:-
FTl Rada průřezovych 

L

l-- !ir4-" ---l
Skupinové úko|y, kdy
žáci pracují v týmech.

Uko|y zahrnující
Výpočty.

Názorná schémata
a tabulky.

ffi rtitova s|ova uvedená v angIičtině a němčině.

HrC;OH
Ic:o

HO_C-H
H_C_OH

I

H_C_OH
I

HrC*OH

Vypočítejte sumámí vzorce glukózy a Íiuktózy a oba vzoÍce polovneJte.

Mezi dal,íí monosat:haricly patt.í ribóza' sottčást ry,aseIhy ribotlukleové (RNA), a c1eoryribózu, součást k1l,selíny deoxy-

ríbonukleové (DNA)'

anglick1, - g|ucose I glu:koos] rázec,ty - die Glucose
algllc,t-l, fructose ['|rlktaos] uézecř'r' die Fructose

glukóZaI Příťodopis 8' str ó5

K|íč s řešením vybraných úko|ů na konci učebnice' 
I

pokusů, které
provádět sarr

Zajímavosti pro
Zpestření výuky'

Více informací a náh|edových stránek z Chemie 8 a 9 na|eznete na: Www.nns.czlchemie. ffi
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Laborátořní práce č. 6

oDDĚLovÁNÍ sl-oŽnx zr smňsi
VZDACII

l. Dop|ňt€ schémá sloŽéni vzduchu.

elnevl|É
vvoÁruí

I Laboratorní

i prace
s pokusy.

PřehIedná
l schémata.

Názorné
ilustrace
a fotografie.

Různorodá,
zábavná
cvičení.

Periodická
soustava prvků
je pří|ohou
učebnice Chemie B,

lzejizakoupit
i samostatně.

kuchyňskou sů|. pisek a Železné pillry zc smčs' s vodou

troiIoŽcc a opalmě Zahřivejle nad ptanrenenr kahmu'

5' Voda se odpiři a na mjsce zůs1anou krysta|b" kuchyňské soli.

obrázky k postupu prácc:

$ 'L.t* --

kuchyňská sůl. pisck, žclczDó piliny. voda, kádi*a (250 cnl), filrračni papjr nůŽ]q, laboratorní ýojan,
drŽ&' n1tračni kruh, nragnel' odpařoýacj miska. trojnoŽka. kahm, keramická sí1ka

PrrcoYni postup:

1' PřipraÉe směs kuchyňské soli. pisku. Železných pililr a vody'

2' Sestaúe filhační aparaturu a sDlčs přefiltuitc'

c)........... ...

3. spojte č'rou odpoudajici dvojice.

vzduchje chenicky čis!á tátka

b)vzduchje směs'

c)Dusík podporuje hoře.i

€1c:!!9E)
i_t9!yrl,)

(Íídiř)
(ňř)

<6.drl:ri!t)

@
.íí-'"/Ňilň\----tz4!9!q --,/,'_t--!l:a!l!lt

''---'---''_\t\Et"Ú"t9
zncčištčný vduch?

d)K}dIkje dů eŽiq pro d\cháni'

e)\o/e|'\/dU.ru.Pnenin| .'11'+.,lř

t. Porovneite kv'litu ovzdušizobrázených pmstředi. Jaké složení má

Fi,ruce odděle"íž.uhých |ilih
otázky a úkoly k zlmyšl€ní:
Které l]ožk| lněsi s! odděli|] hltraLí7

Proč nelzť Odděli| kilLhýňskou sů| , roz|okuJrhfuci?

'L!ké ýldst|oÝi že]ezn]ich pilh1 1s|e D.kŽi]i Při ieiiLh oddě]eni od písku

netodou oddělováni složek zc směsí lzc získat s|ožky z kapa|ného vzduchu?
pomůcky na obrázku znázorňujícÍn tuto metodu.

ffi
&--&

ffi

B-B0ChemieB-Úvoddoobecnéaanorganickéch. U EA4 112str. 169,_ 9-80 Chemie9_Úvoddoobecnéaorganickéch. U El44 128str 169,_

B-B2Chemies_Úvoddoobecnéaanorganickéch' PSE!A4 76str. B4,_ 9-B2 Chemie9_Úvoddoobecnéaorganickéch. PsElA4 72str. B4,_

Tyto sešity
|ze využít
i místo
v|astního
sešitu žáka.

prnloolcxÁ soUsTAVA pnvxŮ

,,Ce ""Nd "Eu "Jb *Dv *Er ,,Lu

Jh 'Pa *U *Am ,",Md ,".No

B.B1 Periodická soustava prvků A4 11
Ceny se mohou změnit, aktuólní nojdete no nns'Cz



M u Iti med iá | ní i nte ra ktivní u čeb n ice za h rn uje i ntera ktivn í v erzi tištěné
učebnice a pracovního sešitu a mu|timédia'

I BEZ INSTALACE!
WWW.U CEB N I C E - O NLI N E. CZ
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r' sloŽnri e rŘirrĚxÍ smÉsi

(D 1*1Érl}:il*;{5|Ex|{xtlÁŤr* á*t'b|

(}' rŘ.ff.\l eLZ\(}K$i( l\!í\l
ttur* {*. rJh J}lHr.,! i.lr{d 'a$r, .r!'.i a'
]t|.lFár. 51|ipťt'i;bpll*rdi}ll'|ts |l!r].1!u..i:l{i!r!ú]
hrBtk i.Í.t9Ílliei]fuÍ1|its nn}''|l'1..!t].'.di'ilrl'
:lÉt' n|:i,řl!í{.$\ n'..\l...1 !p'hilj]l.i lLtlLi]ť6'Ělft|íiťl.@. r"r']lqr
]lfiilsn íi]lltPldiJi' al'í1Lil:! !j]n]F|!'.ř4lri !i!:]

ť}dfká.\ J. \};naB*1iáíffiií!!b{|!ďki*i6'lbíhdhl *L?l.n.|ilCí.
l*l| tBťj 4 &'il"!.$ nkL &.il iin]- !ý*n' &!{'.nd 'd':i}.. n'*1 !r.É .ll|.!'*
úl'.*!'1slf,']b!! rih
s6!*b!jdr?ní6.lir*úl.liúÉrd.|:$'.!4a"tt#l1'.*r:':*m*d{ni.l
d t!!*ť!!1 lťntr*il, t J i{.|ri r |in.N| !.*l ! ť!ú ter' }J

Vyzkoušejte zdarma kteroukoIi MlUč+ na 30 dní. B|ižší

MIUč+ Ize zakoupit v Iicencích:
1. školní multilicence na 5 školních roků
},, illt;t*ýlulí wnr,Ň!,,illfit:w:t"utn ynm tr, kWnilni r,mkt'

Typ licence

Název titulu

škola.(5lik. rokri)

kat' č. cena

podmínky a postup insta|ace naIeznete na www.miucp|us.cz.

3. školní licence pro 1 učitele na 1 škoIní rok
4' žák*vsí<á lirenc* rta 1 *koiní rck

-ffiWW

nťJI{

._ tr"
tr$.'j

M*€

'€[

I navooemKpoKusurTr. I lo

l- I,!i....:!.

t'r r'i
Strany 12,13

:;lt::**'

o. o.rt, r&&r&

Škola (1 šk. rok)

kat. č. cena

Učitel (1 šk. rok)

kat' č' cena

Žák (1 šk. rok)

kat. č. cena

rl*.

AngIická slovíčka
namIuvená rodi|ým mIuvčím'

Výstražné symbo|y '.iy...l
K symbolum pi.]íadle spráVné názvy' .-YŤ*.]

r..f::..1

MlUč+ Chemie 8 _ Uvod do obecné a anorganické chemie (U + PS)

M|Uč+ Chemie 9 _ Úvod do obecné a organické chemie (U + PS)

trtovÁ Šrotn' s.r.o.
Bratislavská 23d,602 00 Brno
tel.: 545 222 286
e-mail: nns@nns.cz
www.nns.cz

8-80-45 7 990,-

9,80-45 7 990,-

E
It
ffi

I,B0-41 1 990,-

9-80-A1 1 990,-

8-80-T1

9-80-T1

B-80-S1 99,-

9-80-51 99,-

n ns.cz

nnsmtuc

nova skola nakladatelstvi
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PřehIedná
schémata.

8. n., kléřé lři 7Ík|!dni čfu1i sť děli ko\(rr čh\.krl,

9- l},piňle do !brá/ktr ilázB'ollrčeních |nxt' {r1 l'žiit{ t.btllil]

h6ti tehrry.

l Čáďnozko'á Čáý obličejová
j Kosdpámvé temenni kost. spánkovákoý honi .e|hl' |icní kost' nosni kosl, pabová kost,

i slz.i kost' do|niskoicpanosni. čichovákoýi, l

i K6dneÉďé čehj koÍ' ílníkst. k]hovákoý . - - dolni č€lisl. radlÉnátost

ll}'Nrpiilť'líť!éil!;!!'ýiItl)L)'j5'!.ll.iťn1klui||itn:'.Iniií!iint.!|nito1o!P'iť'i:

ll.1 iaiťn.c i.1kI}tEti7t1 Losti.{1o níž úJtiril(tjií2}illo\{d {!iilÍn|!l.].

l' Pevné spojeni kosti se nqiaá'''
2' Jedna 7 funkci kos1enrí souslavy jc'''

3 ' Tvrdost kostní &áně způsobuj i . . ' ]átlq.

4' Vnikkosti z chrupavči1ého nebo vÚivového z&ladujc'''
5' I,ojivolá1káň, keÍáje nak]oubnichplochách. sc nazFi.''
6' Uprostřed léla dloůých kosti se nachfuj ''' dutina.

7' Lebeční kosijsou spo.jeny pomocí'''

8' Prodlrúováni kos1j do délky moňuic ''' chrupavka.

*. ,l$ ,,

6-30 Přírodopis 6, 1 ' d:n _ Uvod do učiva přírodopisu u sl na 72 str. B9,- B.30 Přírodopis B _ Bio|ooie člověka u m A4 136 str. 169,-

BAREVNÉ
VYDÁNí

6-34 Přirodopis 6, 1. dí| _ Uvod do uČiva piírodopisu Ps m A4 56 str. 53,_ i m i;l i1 :r::. l'.i,-

6^31 Přírodopis 6,2, d,n _ Bezobrat|í živočichové u ffi A4 96 str. 89,-

6-35 Přírodoois 6' 2, dí| _ Bezobrat|í živočichové PS m A4 56 str. 53,-

8-33 Přírodopis B * BioIogie č|ověka Ps E! A4 84 str. 89,-

9-30 Přírodopis 9 _ Geo|ogie a eko|ogie u m A4 128 str. 169,-

7-30 Přírodopis 7, 1, d:|| _ Strunatci u mA4 92 str. 89,- :: m..\a ri.l 1i.:l l,l
.?:

?.r=

*
?ď!

:r::; m ..a t;,ri.:tr. ,::rl 9-33 Přírodopis 9 _ Geo|ogie a eko|ogie PS m A4 84 str. 89,-

7-35 Přírodopis ],2' dí| ' Botanika PS mA4 64 str. 53,-

0-70 Kostra s vazy

7-3,1 Přírodopis 7,2. d.n _ Botanika u m A4 96 str 89,-

7-34 Přírodopis 7, 1. dt _ Strunatci PS mA4 64 str. 53,- 13 990,-

Ceny se mohou změnit, oktuólní nojdete na nns.cz,
:|:: označené tituly _ doprodej dvoubarevných sešitů,

i: m ri.i l.:i ::l;
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Pro Římany byla sůl tak dů|ežitá' že po ní pojmenovávali např.

silnice, po kteryclr se vozila. Římští legiorráři dostávali část
peněz 

',v 
soli... Latinský název soli (sal) se proto zača| pottží-

vat k označení platu, odtud anglic\ý ýraz salary fulat).

Zopakujte si, proč není dobréjíst příliš slané pokmy' Jak se sůl vyiu-
ču1e z lidského tě|a?

Jaký vliv rra zdraví člověka má pobý v solné jeskyni?

Navrhněte,.jak |Ze Vypěstovat kryStaly soli' Jaký mají tvar?

FLUORIT (CaF,)

Fluorit je minerál s obsahem prvku fluoru. Je velmi dobře
štěpný a nápadně křehký. Nejčastěji bývá zbarven fia|ově,
někdy i zeleně, ž|uté až hnědě (podle příměsí), méně často
je bezbarvý.

Porovne.jte rozpustnost halitu a fluoritu ve voclě'

Zopakujte si, jakÝ je rozdí| mezi barevným a zbaneným minerálem.

Reakcí fluoritu s kyselinou sírovou vzniká plynný fluorovo-
dík, ktery leptá sklo, lďŽi í kosti. Zapište chemickou rovnicí
reakci Lryseliny sírové s fluoritem.

Zopakujte si' jakou 1vrciost má fluorit podle stupnice tvldoSti.

Fluorit je důležitá surovina pro hutnictví (urychluje tavení
rud). V ohemickém prumyslu se využívá k výrobě teflonu'
Vyrábí se z něho fluorovodík, kteý se ve sklářském průmys-
lu pouŽivá k výrobě |eptaných ske|. Z fluoritu se také získá'
vá fluor' kteým se dříve fluoridoVala pitná voda. V současné
době se s1oučeniny fluoru přidávají uŽjen do Zubních past

Teflon (polyÍetraJ1uorerylen) je plastic|cy polymer* odolný vůči vyšštm

teploÍám. Využívá se např. k výrobě nádobí, pt,i ýrobě hadic a hadi-
ček' v lékařsn,í, ko,smonautice apod'

Z fluontu se v mjnulosti qráběly freony. Ty se pouŽívaly jako náplně

chIadicích zafizení ajako hlací plyny v tlakoých rozprašovačích. Dnes
se nahrazují jinými látkami, protoŽe poškozují ozonovotl VISt\u atmo-

stěry. V atmosféře však t1.to plyny přetn'ajíještč velmi dlouho.

Rozdělte se clo skupin. Připravte si prezentace o praktickén q'uŽití
nrinerálů ze skupiny pruků, sulfidů a halogenidů'

3. mineralogickou třídu představují halogenidy. Halogen
Mezi halogenidy patří sů| kamenná (halit) a fluorit. Sůl
v chemickém průmyslu' sklářství apod. Fluorit se vyuŽivá
k výrobě leptaných skel.

leptoné sklo

K|íčová slova uvedená
V ang|ičtině a němčině.

Názorná schémata a grafy,
množStví obrázkŮ a fotoqrafií'

Cizí po1my VysvětIené
přímo na dané straně.

Etr
Mezipředmětové

opakovací úko|y
a úko|y, které uvádějí
probrané učivo do
soUViSIostí'

Srozu miteI ně psané texty.

Tvořivé úko|y.

D.@ Uko|y k vyhledání
da|ších informací
V odborné |iteratuře
nebo na internetu.

Stručné shrnutí učiva
v závěru kapito|y'

K|íč s řešením Vybraných
úko|ů na konci učebnice.

solný důl (.t4,ieliczka Polsko)

fluorit (zbq|aený h frědě)

fluorit (zbarvený zeleně)
Zajímavosti pro
Zpestření výuky.

|66 st<upinové Úkoly, kdy
L[i1ť zaci pracují V týmech. sloučeniny halových prvků.

se využívá v potravinářství,
o surovina pro hutnictví nebo

Jaké vlastnosti má sůlkamenrrá?

Jak se sůlkamennri získává * prilmyslově využívá?

Jakou barvu můŽe mít fluorit? K čemu se fluorit

KontroIní otázky. fluortt: anglicky fluorite [ floerart] německlt der F|uori|
augl'ctl _ etching I eÚ!] německy - das Atzen

Více informací a náh|edových stránek z Přírodopisu 6,7, 8 a 9 na|eznete na: Www'nns.czlprirodopis.
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tištěné učebnice a pracovního sešitu a mu|timédia. I BEZ INSTALACE!
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Video dopIněné
kontroIními otázkami.

Weboý odkaz na
stránky se zajímavostmi,
dop|ňujícími
informacemi apod.

JednotIivé texý fotografie
aood. se k|iknutím zvětší do
samostatného okna.
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Vyučující si mohou v|ožit
v|astní materiá|y.

Čap uil1i
o|á'ky a úko|y k zafryš|.hi
.1. Jtské má čáp bily ŽbaryenÍ?
2 cÍn se živí óáp bi|ý?
3' Co znalnená iažný pták?

Vyzkoušejte zdarma kteroukoli MlUč+ na 30 dní. Bližšípodmínky a postup insta|ace na|eznete na www.miucp|us.cz.
MIUč+ |ze zakoupit v Iicencích:
1. školní multilicence nq 5 ško|ních roků
iL F;W^milni ,mrrr;rfi!;illtitpnnr,w rna 1 iihtutfinnt v"n[-r"

3. školní |icence pro 1 učitele na 1 škoIní rok
4. žákovská iieanee na 1 šk*lní rck

Z€ředlo záglupc€ savcŮ do spíávných řádÚ.

sldokopyhlcr ]6|ouni ze)ici |ichokopyiní.l

hmyzoŽGvci plimá1i choboinatci šg'my

Název tituIu

MIUč+ Přírodopis 6, 
.1. 

dí| _ Úvod do učiva přírodopisu (U + PS)

MIUč+ Přírodopis 6,2. dí| _ Bezobratlí Živočichové (U + PS)

MIUč+ Přírodopis7, 1. dí| _ Strunatci (U + PS)

MlUč+ Přírodopis 7,2. dí| _ Botaníka (U + PS)

MIUč+ Přírodopis 8 _ BioIogie c|ovéka (U - PS)

MIUč+ Přírodopis 9 _ Geologie a eko|ogie (U + Ps)

Typ licence š*oa.t5,!t;.rxir)

kat. č. cena

6-30-45 4490,-

6,31-45 4490,-

7-30-45 4490,-

7-31-45 4490,-

8-30-45 7 990,-

9-30-45 7 990,-

Škola 11 šk. rok)

kat. č. cena

Učite| (1 šk. rok) Žák (1 šk. rok)

kat. č. cena

6-30-51 59,-

6-31-S1 59,-

7-30-51 s9,-

7-31-S1 59,-

8-30-Si 99,-

9-30-51 99,-

6-30-Ai

6-31 -41

7-30-41

7 -31-41

B-30-A1

9-30-A1

6-30-T1

o-5t-t I

7.30.Í1

7 -31.Í1

B-30-T1

9-30-T1

640,-

64n. -
640,-

640,-

1 990,-

1 990,*

NovÁ Šrotn' s.r.o.
Bratis|avská 23d,602 00 Brno
tel.: 545 222286
e-mail: nns@nns.cz
www.nns.cz
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n ns.cz

nnsmiuc

nova-sko la_na kladatelstvi
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] t.'tázorné mapy, schémata a grafy, mnoŽs tví
iIustrací a fotog rafií.

opakovací úko|y a
probrané učivo do

úko|y, které uvádějí
souvisIostí.

t:w.irt't"e |-rropr zr'ahLlj< do tři podneb- \

3. Jek ovlivňrLjc podnebi nadmořská
\ýška a teplota oceánsllich proudů?

| .1' Jakéje dnes počrsí?

] Podle mapky určcte, do.jakó podnebné

l oblasti patŤi Čcská republika'

Na podnebi daného místa má neJ-

l větší v]iv jeho zemčpisná šířka.
l nadmořská výška' Yzdálenost od
] oceánu a vliy mořských proudů.

1 ných pásů sevenlí polokoule.

] ob]ast severni Evropy lcží v sub-
polÁrním podnebném pásu. kte{i

1 
jc přecbodnou oblasti mezi páscm

]poiáním a mímýnr' VyznaČu]e se

dlouhou mrazivou zimou a krát-

kýrn léten'

i nost od Átlantského oceánu. kte-

] rý zmírňuje rozdílyZimních a letních tepIotvzduchu a přináší

l srážky' V západní části Evropy se lli\'em Atlantského oceáDu

\.ytváří mírné oceánské podnebi. Je nejdeštiYější v Evropě

; s nrímými teplotami v létě i v Zinrě. Podnebí severozápadní
1 Evropy ovlivriuje tcplý seYcroatlantský proud' Díky němu
] jsou teploty této oblasti vyšší neŽ vjiných oblastech se stcJnou

_. ,,.. 
' t:::- 

- 

]

Vč(šina Evropy leží v mírném podnebnéohlnstiEýÍopy

podnebném pásu. Velký vliv na ffi saólr,p ické (s|řťt]anořskt)' 
I -l nin| u etinské' -.:' nítné přelhot1né

oodnebi mírného pásu má vzdále- W&nírnél.nitozetnské,L,1ntbpotómi, .+ |ep|,J\eferoutlantb,Prourl

w

k Ii n i di i grc fr ! 1,.ý b Í a hý c h o b la stí Eý ÍoD

(^

@ l š\;lilŤL:,;e;;'*:e]rrojNje 
na ročním chodu teplot a srážck Zcměpisná \Ií

Jak úíť. okLln1žib s|aý annosJěD. nazýyátle poč||!í' 'Je o|liýněno Íl4-

ko|,.í',ili nížefri (N) d tlakoýými úšefii (v)' Jsou ta fzduchafé hno,,
I s výrazně nižšin neba ]fššín tlakefr vzdttcltu' Vytovnávání tlaku nlezí

: niženi d ]ýšen1i ilú zu následek proudění vzdttchtt' různé typ. ahlač-
! nosti a počasí' r oblastec'h tlakoýých híží bývr1 oblačnó poc1usí, t,létě

chtdllnější' l, xině naopak teplejší. Tlaková výše s sebott l:řináší leplé
,: 

ajasné pocYasí v Iétě, ý zimě ndopdk ochlození' Nd pačasí f Efrcpě ná

1 w|bý Llfu např' islandská tldkal\i níže a azorskó tLtková ry.še

S1edÚte předpovědi počasi v 1elc\'izi a zoplkujte si' jakó počasi přináši

; l|aková výše a tlaková niŽc'

i Vysvěllete, proč lzlikejí \.rámcj mímého pásu \ Evropě d\'a t}py pod

nebj oceánské a vnitrolenské' Proč ub]iTá sráŽek sněrem nd \ýchod?

i Pokudjste b.vli na dovolcné mimo Ccskou republiku. přjprivrc si pro s\oJc
] spoluŽáky a spo]uŽačky tyto in|omacc: 1' v jdkón podnebném pásu
jste se nacháze1i a,jeké počdsí jsÍe v průběhu pobylu zažili. 2' U\'cd1e

i klady a z/lpory podnebí, keré o\'livňuje Život lidí v navštivcnó zenli'

předpověď počasí: a'gliril( weatheř lbrecast I weó. í. ko]sl]

sráŽky: d'glř&] pře^cipitatioÍ lpil slp] te{.n]
'imt.,{ 

|* die wctteťvorheřsage
,.','..i:]. (die)Niedeřschláge

Ve východní Evropě.je Vliv Atlantského oceánu slabý' proto

j sráŽek ubývá' Podncbí pŤechází V mírné Ynitrozemské (konli-

1 nentáJni)' Pro něje typické menší rnnožstr'í sríŽek' dlouhé nra.
l zjr'é zimy a horká léta.

Ve střední Evropěje podncbí mírné přechodné (piechod mezi

] oceánskýtn a vnitrozernským). Je typické i pro CR.

Země u středoZemniho noie najilru Evropy Zasahují do subtro-
pického podnebného pásu' PIo subtropické (středomořské)

podnebíjsou rypické mímé a deŠtivé zimy a horká suchá léta'

] - ve ško ln im atlas u \}h] edej te místa s abso ]utně nej vyš ši a nej nj Žši rraměřen ou tep1o1o u v E\topě ' Zekreslete j e spo

1rL se SeveroalIanrským proudem do obrysové mapy Evropy' Vysvětlete podle polohy ryhledaných míst. proč b}1y

.'''.'..' t..in'} 1ame.ťr' T|'.|\e /Jť

2' V obryso\'é ňepce vybrřvěte ce1ou podnebnou ob]ast' kde lcŽi CR'

!5 podnebl: d'g1iťlf c]imAteIkla1úeI) něnecb.-dasKlima
l zemčpisná šiřka| 4,gl'.,b |atitude I lettju:d| '.'''.,b die geogřAphische Breit€
IU

@l@

@

ť
['

I

&

1,. i,;'

inverzní rdz počasí mlhú | údolí.l1 d slil

ýIezi preie,- počdsí Pd|ří ijey zfdni iilyerze' Chludné proudy t
ýékdjí pa sydzíťh Llalů a | údl|ich se wlfáÍi yť5n,.'d s!ildeiléha fzdllt\'
Jeho sráženin vzliká nizká oblačnost, která způsabuje teplatní ]oz.

dít' Ve ryšší('h poÍahLich je Íepleii a s|Lnečno' zd|ínca | údol ich býá
chlatlněji s vlkou koncentraci abla(\a\íi' přípa.tně sfr]agu

Podnebí každého mÍsta Y Evropě ovlivňuje jeho zeměpisná šířka, nadmořská výška. vzdálenost od

oceánu a vliv mořskýcb prourlů. Největší část Evropy leží y mírném podnebném pásu' okrajoYé

části zasahují do subpolárního a subtropického podnebného pásu. Podnebí severozápadní Evropy

zmírňujeAtlantský oceán a teplý seYeroatlantský proud. vzdálenost od At|anského oceánu směrem

na východ má za následek přechod oceánského typu podnebí do Ynitrozemského.

K|íčová sIova uvedená
V ang|ičtině a němčině.

lQt.* ' 
mapou.

Srozu mite| ně psa né texty.

Ř. Podle mept puilncbnych oblrsh Evrop}'na Str. ]0 e klinladiagramťl na této straně

@ pntoz.ni.l ni.tnstech .Skrndrnjr ie v zimnich měsicich 1eplLjj neŽ ve lrritrozemíjiŽnčji

,,A NJm.lpxclr\es|ulnlmatlcsulproh1édněteoceánsképroudy'Určctc,jakseprojcwje
]lí po.lt"i.nplzhudnot.te.idkť\ropsképodnebío\liv]iujcrozmístěniobyvatelstva'Zel

l Podnebíje současně ovlivňováno rrrzloŽením horských pásem' ktcrí nohou
] s Íostoucí nadmořskou výškou klesá teplota a zvyšuje se množstl'í srážek

netrťr klesne teplota asi o 1.C')

ffi lorotnejLeL|.'nadlagrdm}\\branychoblastíI]r'ropy'Uvedcnáměstraoblasti\yh]cde
\j pr''mu z".h}.uJe pudnch| .'|\'rUp'cke. |]lIrnL \'|.''ro/<m\kť 1 .'IhpoIjň| ''

tuqa, Malta

] ponNnnÍ

l& | ' Co jť pnč.Ls| J tu pndne'bi l
\J! :. v1'r^nuj.e puLJrr\n: pa'1 n, platte

/cm'' áoJrut'r..r]..r..d.c|.e lr.i

,.-i'#."T-.jllou'.,,".,o,....,.e,kdctep1ýsevcťoa{lan.,*ýn.""o#.ffi;á.( 
or|irnujr.rpo.]nehr\E\ropť\ar|kn'VyhlcdLjtehonanapě' Finsko silb])Olúfiipotlnebí

Po'1u gaIsko sil btroPi c k ě Po|1 n e b 1

@ Zajímavosti pro Zpestřenívýuky.
.\

", ' El]ffi| vezipředmětové vazby. 
}.

.--
!- Uko|y k vyh|edánída|ších informací |

|: u ot9r.n9]t"rjtuře nebo na ínternetu=J

ffffi

fyffi Skupinové Úko|y, kdy Žáci pracuji

Ll|í1tl v týmech'

lvonve
úko|y.

Ukázky
z literatury.

|*| Řada průřezových

Více informací a náh|edových stránek Ze zeměpisu 6,7, 8 a 9 naleznete na: WWW.nns.czlzemepis



Úvodní text
na procvi-
čení čtení
s porozu-
měním.

Různorodá,

ZeněL!ělýti ý Ceskó /epublirc ia panémě ?esté, předeýšíil1 bůli ra.ndnitaýi ftli!rt1 padfrebi

.- u rozdílněnu zasroupcki dtuhLi i Íýpů půd Půdní Íbnd č:eské repilblib, je chi,\ěn zá|tilcn a tfoři
\ r--. --:.,-r.,. :r--,..--.r-r:,ha pře.1eýííh zefuědělské ?ůdy, ]es"í Půd| d ýodní ph.'hy, Softasně |endence ý zefiěděIýýi 

'pa'L

Hlavní!ni oboll ŽivočiŠné výrobyisou chov

hospodářst\,i paai komě zeměděLst\'i 1aké

;, r!Ú:ic pj]is:). lií''r I i|}lt p.1!.i'
ý|tj i ý onezehi \nahv a ýelil |ýilasý díy. PaLŽíýání peýicidů d uně |ýth hnoj iv Zenůlěkív í s h. i u|.
k |zt. |Ívd|e ild|žxehé,fu zeněděl,|foí, kert Přcdsfulýuie ekoloKickě abI1ěk'ýáni krajil1y

''1 .1z.am nizc m r lkJIoJ'.\e /en'eoť|.'\ | p|o ob) \.'eIe ('e.' e -erL ii $'

l ' ] |* a11| rj 
' 
lxs!si l|g|íl!! 

'j 
l lli.$]Nlť d'' illilpl'

-,Ť.itr-, ':
iť.ko.rU.'sk !|L]'o\|nl

#\.* 

-,.l*...;-. 
-*.1 

ČeskohafuýsklýJthoýnd

r.1m"ř-;
a "h!\s!'..')
r...--ěltlq'lplai.q!)

íilq'ql'.l:::''._

f1:l"l
kmné obj]i

!l'4":t109u.9,1911

]esnalé obiasti

I zábavná
l cvičení'

PřehIedná
schémata.

Tyto sešity
|ze využít
i místo
vIastního
sešitu žáka.

/ťnrěd111'|r!l 1i rl|)oil.

a).

D/

d)_ ..._ _..

ffi "y,ouu 
,"pio,eno -u,u,en

5potřeba VepřoVého mala V ČR

zd'o]: silua.nia výh edová zpráVa

:.&aphit]'d!.rik|s!ttn;IUji!jdl'ť'iÍ]ir''' ]'l}lt|lňl.hoípiilář!i{'ídí.iii'kltlinr/1').

tr' \1 be'!| .'j|il.iii 1\ rŽ.!i.

Nejvě1ši pbchu zcnčdčlskich plodin ! .]R zaujimaji abi|n,1v/alejhihr' Úbývá pbch oscrých ot,
?aninani/aleinindni' Z abi]olh se u nás nejvice pěsilje pšcni.e a je<'nen,|kuklÍile d dŽe' Knej.
význ8Ínčjšilr olcjuinfun v ČR paři s/riaer:rlire,,r.cpka Olejka. Z Íechnických pbdh sc u nás daři

]nu / bdý l ilíku a L hnelu / ko,opi' V niŽiná ch se pěstuj e raké o|o.e d zelenind / bě li'f Ne] vice \ imé
róly produkuje oblast/,:, i Mo,d,./jižních Če.h' Píchihy/Te.hilické pladiry s1ouži iako hnilo pÍo

ŽiÝočišnou !ýrobu'

!.1]hlř!*ii1[d1'ilN'{|i{iilij!iÍ(!lť'|{il)ntnp]l.ft.dij!k.\!rsitltilfihýi-
Lescildu

'rl 
" r" f loblasl/' {- q. i., E"ft...] .'

\ I [ l oblas.

\. i' E obla* ..
''\'i' '1-.:.1''.:-

20t0 20| 20r2 2ot3 20r4 20r5

Vysvěllete. jakje moŽné' Že se v jednot|iD'ch letech liŠí vy|.ibčné a spotřcbovávanó množst!i vcp.

l}' !1!1tlll{ť pťiill}'

frrnLce remedelsn I

6-75 Zeměpis 6, 1. dí| _ Vstupte na p|anetu Zemi

*rraffi

U m A4 68 str. 89,_ B-75 Zeměpis B, 1. dí| _ Evropa u mA4 96 str. 89,-

6-73 Zeměpis 6, 1. di| _ Vstupte na p|anetu Zemi PS A4 44 str, 53,_ 8-73 Zeměpis B, 1' dí| _ Evropa PS 56 str. 53,-A4

I
il

b-lb zemeots r. z. oi - Prtroonr ooraz Leme U m A4 B0 str. B9,_ 8-76 Zeměpis B,2' dt * Ceská repub|ika u m A4 96 str. 89,*

6-74 Zeměois 6' 2. d,n _ Přírodní obrazZemě PS A4 48 str. 53,_ 8-74 Zeměpis B,2, dn _ Ceská repub|ika PS A4 56 str. 53,-
W
W;Á

7-75 Zeměpis 7' ,l. dí| _Amerika, Afrika U m A4 96 str. 89,_ 9-75 Zeměpis 9 - Lidé a hospodářství u mA4 112str. 169,-

7-73 Zeměpis 7, 1. dÍl _ Amerika, Afrika

7-76 Zeměpis7,2.dí|- Asie, Austrá|ie a oceánie, Antarktida U m A4 72 str. 89,-

PS A4 56 str. 53,_ 9-74 Zeměpis 9 _ Lidé a hospodářstvr PS A4 72 str. 89,-

7-74 7eměpis 7, 2. dí| _ Asie, Austrá|ie a oceánie, Antarktida PS 44 48 str. 53,- Ceny se mohou změntt, oktuótní najdete na nns.cz.



M u |ti med iá | ní i ntera ktivní učebnice za h rn uje i ntera ktiv ní verzi
tištěné učebnice a pracovhího sešitu a mu|timédia.
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s|!l* l |Ň{il l$íbbi í.L{ r rdd* *td.ž' !ú*i úód''.
!{ E*e$úo 9{l d. (dld) tfu óal|dh 

'Úílň 
lÍ'$r.dni ntdř&' { q&&r i

1 ót4|!{ tIdll rdr b (*.M' ! !Íl*(lťt Mo! {iú , } tl ' 
p|t&} s\{{i it&*lwd|

.fo l3[ rl!! ói!sú'.e*n!u t&/,{.!i.'

] Ádrlť'*titŤ|..]!'r.r.\i ij'j|'
j l l.].!j iŘjlť] |i| lirr.j.ln!'

Vyučující si mohou v|ožit
v|astní materiá|y.

rs|anáVodffi diloeáňí'*.}<9uie jakopovrchoVá.podpovÍchová

|sladká Voda pevninská}. s ''. vodou sé nejčastěji
ssi[áÝám€ v Í'ódóbě.!ódnlcb toku a vodnÍch nádÍŽl. Vodní nádrže

3. škoIní Iicence pro 1 učitele na 1 školní rok
4. áák*vskiá ticerre* na 1 šk*lni rok

()) Aualo''ahrávka textu
uceontce.

,l

*

& rft

Vyberte správnou variantu.

Vodá je Životně dŮléŽilou látkou pro org8nizmy'
v.gqy]:'l!.? 4pr] gb'nuské mnoŽství' přéVážně j€ to á|e

jsou přirozoného pŮvodu (

umělého púVodu (
Většina '.. vody je vázán€ v pévninských |edovcich a jě pro
potřéby človéka n6do3tupná, Člověk svou činnostl
zneÓjšt,ujé Vodn{ zdÍoj6'

Vyzkoušejte zdarma kterouko|i MlUč+ na 30 dní. B|ižší podmínky a postup insta|ace na|eznete na www.miucp|us.cz.

MlUč+ Ize zakoupit v licencích:
1. školní multilicence na 5 školních roků
,#.^ ,iitailu:lu *,yn*ní"tl!i'r;wplr,w r"nn 1 ilfiwiltli rw!,;

PřiÍozené vodní nádrže
otázky a úko|y k'amyš|eni
1, Colgou jozora?
2, Na]defrg nějaké ]éZg|o V c€ské ropub||c6?

Typ licencg

Název titulu

MIUč+ Zeměpis 6, 1. dí| _ Vstupte na planetu Zemi (U + PS)

MIUč+ Zeměpis 6,2,d,n_ Přírodní obrazZemě (U + PS)

MIUč+ Zeměpis 7, 1. dí| _ Amerika, Afrika (U + PS)

MIUč+ Zeměpis 7, 2. dí| _ Asie, Austrá|ie a oceánie, Antarktida (U + PS)

MIUč+ Zeměpis B, 1. dí| _ Evropa (U + PS)'

MIUč+ Zeměpis B,2, dn _ Ceská repub|ika (U + PS)

MIUč+ Zeměpis 9 _ Lidé a hospodářství (U + PS)

Šk9lá:(sjk...fóků)

kat. č. cena

6-75-45 4490,-

6-76-45 4490,-

7 -75-45 4490,-

7-76-45 4490,-

8-75-45 4490,-

8-76-45 4490,-

9-75-45 7 990,-

Ško|a 1t šk' rok)

kat. č. cena

Učite| (1 šk. rok)

kat' č. cena

Žák (1 šk' rok)

at. Č' cena

6-75-A.1

6-16-A'1

1 -75-41

7 -16-A1

B-75-A1

B-76-41

9-75-41

1 090,-

1090,-
'I 090,-

lnqn-

1090,-

'I 990,-

6,75-r1

6-76-11

7-75-T1

7 -76-11

8-75-T1

8-76-T1

9-75-r1

640,-

640,-

640,-

640,-

640,-

640,-
'I 190,-

6-75-S 1

6-76-S 1

7 -7 5-51

7 -76-51

B-75-S1

B-76-S1

9-7s-S1

\g-
qq-

qq-

qq-

qq-

\q*
oo_

trtovÁ Šrotn' s.r.o.
Bratis|avská 23d,602 00 Brno
tel.: 545 222286
e-mail: nns@nns.cz
WWW.NNS.CZ

na
ffi
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nnsmtuc

nova_skola_na kladatelstvi



www.miucplus.cz www.ucebnice-on I i n e.cz

Wffi'W@W
Multimediální interaktivní učebnice plus
Každou MlUč+ si můžete vyzkoušet na 30 dní ZDARMA na WW\,V.UCEBNI1E-2NLINE.CZ

Vysvětlujte
rozmanitými způsoby.
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Mote skupiny 
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A|divní skupině
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odeslat odkaz

NastavenÍ ř€šení
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Zadávejte žákům 
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Využívejte bohatý
multimediální obsah
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reffi

AKGE MlUč+ ZDARMA
Více informací na letácích kjednot|ivým předmětům a nazadní straně kata|ogu'

MlUč+ lze zakoupit v |icencích:
1. školní multilicence na 5 školních roků
il., iii.l,::;il,:il'll.l;il'iil,ltli;'lrl,tl:,,ýi: li,',liil.Í *tq;r;l{l'lil lzuÍ',l

3. školní Iicence pro '! učitele na 1 škoIní rok
4. ,,z*fur*v=4ziz žz+: rz+* ,.=t= Ž ák*|rzž r*#

Soustředte se
na konkrétní cvičení.



lnteraktivní verze tištěné učebnice (Přírodopis 7, 1. díl)
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HBW@* obsahují vše co tištěná učebnice a pracovní sešit...
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Snadné přecházení
mezi učebnicí
2 nrA. <pčitpm

Interaktivníverze AngIická s|ovíčka
pracovního nam|uvená
sešitu. rodi|ým m|uvčím

()) nuaio'.'ahrávka textu
uceon rce.

Jed not| ivé texty, fotog raf ie
apod. se kliknutím zvětšído
samostatného okna.

I BEZ INýTALACE!
www.ucEBN tcE_ O NU N E.Cz

lnteraktivní verze tištěného pracovního sešitu (Zeměpis 6,2. dí|)
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Tip:využijte novou funkci sdí|eníodkazu na konkrétní
stranU nebo cvičení na www.učebnice-onIine.cz
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... a bohatý interaktivní obsah
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KŘEMEN

á - 
GRAF|T \
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Významná data
Která data patří k uVedeným Udá|ostem?
ZaVzpomine]te. VybaVte si je Z paměti a spráVně přeneste do iabu]ky.

973 1085

20' Vyhledejte s|ova, která nejsou větnými .-j*-j
č|eny. jť*j

Kapi{án Hogg měl podivnou postavu- Připomína| ve|ikou hrušku, Počínaje

špičatýrr Vrch|íkeÍn p|ešaté |ebky nabýva| pozvo|na objemu az do kra1rny

pupečni' Tam odtud by| prudce rozkynutý 
:"i ::. ]' 

F:l" i9'." -::.una sobě b|Ůzu a tVář mu zakni,Val t|ustý sešit Většího formátu, V
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Severní Amerika
DokáŽete urč]t. kde Se nacháZejí Známá města?
Jestiiže ano' Zkuste je V|oŽit do mapy'

(a 
'...rD\

{_r s .4

Elektro|ytické děje I

Z uvedených létek Vyberte ty. které Vedou e]ektrický proud

Umístěním do rámečku oVěřÍte spráVnost řešenÍ'

MED HLINIK STRIBRO

.,.,,.1ť'".,.,,

)::::*l
-i*t*i

< Seafrle

< Chicago

< Kansas City

< lviami

863

přichod
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Druhy pojištění
K jednotlivýrn d|uhŮm pojištění přiřadle spráVné VysVětJen|'

.' .iot 'J'n.' aoz no l,do |''..'ŽPi'.b'ň

Určete průtok vody v řece pod|e obrázku' :..-,1.3--''j

Zaznamenaná délka je vzdá|enost, kterou urazi| list 'YT"*j
po h|adině za 1 sekundu. Pod obrázkem je uvedena
p|ocha, kterou Voda protéká.
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ffiilffiU@* Multimediální interaktivní učebnice plus

Snadné zadáváni úkolů žákům
na ucebnice-online.cz!

t !a -*'
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/ t *^.*,

) ^^*
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ý...

iix'!

?&{sl*učps ť)t

Jak na to?
Žákotevře obdržený e-mai| o novém Úko|u, k|ikne na
odkaz a ořihlásí se.
rulVyřešíúko| pod|e zadání a pokynů učite|e'
b) K|ikne na,,odevzdat ú ko|,'.

3. Učite| zhodnotí úkol

Jak na tó?
Učite| otevře:tituI na straně, kterou chce zadat za úko|.
n} otevře pane| skupin.
b) Vybere aktivní skuprnu.
e} K|ikne na ,,Zadat úko|,,a postupuje podIe pokynů.

Pozn.: Při zadóvóní úkolu je v dané MlUč+ na dobu
plnění úkolu přednastaveno,2akózóní tlačítka
řešení žókům,, .

2. Žákodevzdá úkol

(,lt ilo,o'rO?

Jak na to?
otevře zadané úko|yv pane|u skupin a k|ikne na název Úkolu.
íil} Vidí, kteří žácijiž úkoI odevzdaIi.
b)Úko| snadno označíjako sp|něný nebo vrátí žákovi

k opravě (může také ohodnotit).

1. Učite| zadá úko|

l(

e

T

f

Pro možnost zadávat úko|y je třeba mít za|oženou skupinu (třídu) a v ní zařazené žáky. H##-r
S vytvořením skupin i zadáváním úko|ů Vám pomohou video návody na ucebnice-online.cz Hffi'.ffi
Zařazením žáků administrátorem do tříd (nebo učitelem do skupiny) jsou žákům automaticky zpřístupněny všechny MlUč+ pro
daný ročník, ke kteým má ško|a učite|skou nebo školní |icenci. Všechny ško|ní a učitelské licence, které škola v|astní, mohou
tímto způsobem využívat také žáci po ce|ý školní rok2022/2o23.

ruovÁ Šrotn' s.r.o.
Bratis|avská 23d,602 00 Brno
tel.: 545 222286
e-mail: nns@nns.cz
www.nns.cz

n
ffi
ffi

n n s.cz

nnsmruc

nova skola nakladatelstvi
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Íazeno dle předmětů

ffi;névz;lrÍY"ffiIg,Tn,
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" "Ej.i' 
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vlooŘr označené titu|y připravujeme k vydánív průběhu roku 2022 nebo V roce 2023'

MEUě* (m u |ti med iá | ní i nteraktivní učebn ice).

Nabízíme je v těchto Iicencích (barevné označeníodpovídá typu |icence):

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a vyhrazujeme si próvo je kdykoli změnit.
objednóvkový list titulů pro 1. stupeň nojdete v katalogu pro 1. stupeň.

Více informací a aktuóIní seznam titulů, které jsou skladem, najdete v e-shopu na nns'Cz.

i*I
ryi@sar 

./ď;tšťtd

i
/l
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. ško|ní multilicence na 5 školních roků
(kat' č. zakončeno A5)

- ťl,Mt"tailwui rvyrnúy:ufrunwyutr"w!, trili"h 1 ilWwil,yní, rqmúll"

(kat. č. zakončeno l.t'ntl)

t-a
! DuhovlÍ rámeček |značí tituly zahrnuté v MIUč+.
!--.'--: J

. ško|ní licence pro 1 učitele na 1 školní rok
(kat. č' zakončeno T1)

" á*k*wski$ ÉÉe*ffi** aŤ* G šEq*Eatá r*B{

(kat. č. zakončeno st)

výcwe ! *t st{slČ mi : zAš|tr^Ť.
6.-r,&a& a rod...
rrL!+ il lll{ !+



7-22 Shodnost a souměrnost, učebnice z9,_ '... .'' ks i

7-23 Shodnost a souměrnost, dvoubarevný pracovní sešit so,_ .......... ks 
i

Hgryé+Shodnost 
a souměrnost _ různé |icence 

É

7 -22 - A5: 2 1 90,_ -í 
"^ l'a. &1 : 540,_ 7 -22 -Í 1 : 340,_ v.EŽ.S1: 49,- 

|

7-24 Z|omky, poměr, učebnice

7-25 Zlomky, poměr; dvoubarevný pracovní sešit

79,- ..........k

59,- .......... k

=

"E
HEUě+Z|o'ký 

poměr _ různé |icence

7.24-A5: 2 190,_ ?".A& l&.Í ; 540,_

MATEMATIKA A JEJí APL!KAcE

'a

|8-24 Hrano|y a vá|ce, učebnice 79,_ .......... ks
I

I 8-25 Hrano|y a vá|ce, dvoubarevný pracovní sešit 59'_ .......... ks
l
lmEUě+H,.no|y a vá|ce _ různé |icence

I s-zl-A5: 2 19O,_ fr"il'4-ťl,.1l 540,- 8.24-Í1:340,_ 8.24-5,t:49,.

|a-za KonstrukČní ú|ohy, učebnice 79,- .'........ ks
I

Ia-zt KonstrukČni ú|ohy, dvoubarevný pracovní sešit 59,- ......''.. ks
I

lmnruě**on'.rukční 
ú|ohy _ různé licence

| 8-26-A5: 2 190,_ Í3-#'il.&,1:540,_ 8-26-T1:340,_ 8-E6.3,Í:49'_

|9-22 Práce s daty, úměrnosti a funkce, učebnice ]9,_ ..''.'.'..ks
I

|s-zz Práce s daty, úměrnosti a funkce, dvoubarevný PS 59,_ ........'. ks
I

Imnpě*o,'." 
s daty, úmérnosti a funkce - různé |icence

| 9-zz-A5: 2 190,- fi-#"ft. &"1:540,- 9-22-T1:340,- 9-27-31:49,-

|9 
24 Podobnost a funkce úh|u, učebnice 79,_ '......... ks

|s-zs Podobnost a funkce Úh|u, dvoubarevný PS 59,_ .'.'...... ks
I

I HgU'3o'oooonost 
a funkce úhIu _ různé |icence

L-' - 9 - 24 - A5: 2 1 90 - ! j:!:I}!!}: } :!!. 319.Ž ?! }1. # -

Výše uvedené, vydané titu|y nap|ňují veškeré ýstupy RVP ZV vzdě|ávací
ob|asti Matematika a její ap|ikace.

Navíc jako nadstandardní obsah připravujeme tituI Finanční matematika.

9-2B Finanční matematika, učebnice 69,_ .........' ks

9-29 Finanční matematika, dvoubarevný pracovní sešit 54,_ .......... ks

človĚr A sPoLEČNosT

7-24-T1:3!!.:'JŠ:?.1:1?_.E

7-26 Procenta,troič|enka, učebnice

l-27 Procenta,

HEué+Procenta,
7-26-45:

trojč|enka, dvoubarevný pracovní sešit 59,_ .......'.. ks 
1

trojčlenka _ různé |icence 
z

2 1 90,_ 7. t'&. Ň"1, :, 540,_ 7 -26-T 1 : 3a0,_ 7 -?6 "s1 : 49'_ }

il
it

,", *ilt;"1,'",.0",* *-;;- 
.:.;:,

6-41 Časové přímky k D 6 21,_ ,,,''...''ksi

6-43 Dějepis 6, barevný pracovní sešit sg,_ .....''... rs i
7

hg@ě+Dějepis 6 - různé |icence 
?

6-40.A5: 7 990,- 6-4$-ó"'l,:' 1 990,_ 6-4o-T1.. 1 1 90,_ 6.40'5.l: 99,_ !

;;::*:G
zt,- ..........ur1

Dějepis B, učebnice
t,CasovepřimkyamapykD8

Dějepis B, barevný pracovní sešit

Dějepis 8 _ různé |icence

8-40-A5: I990,- ,#'4#"e"\:1990,- 8-40-T1: 1

9'40 Dějepis 9, učebnice

9-41 Casové přímky a mapy k D 9

9-43 Dějepis 9, barevný pracovní sešit

ffiEUě+Děj"pi' 9 _ různé licence

9.40.A5:7 990,_ s"4ť3-p't: 1 990,_ 9-40-T1: 1 190,_ 9.40'5,!:99,_

7-40 Dějepis 7, učebnice

7-41 Casové přímky a mapy k D 7

7-43 Dějepis 7, barevný pracovní sešit

HEwě+Dějepis 7 _ různé |icence

7-40-A5:7 99O,_ l".ts.Át" 1 990,_ 7-4o-T1:1

......... ks

rq

......... ksí
89,- .......... ks !

i
í

1s!-,:j-i!:E:,3j:.,j

9.42 Dějepis 9, dvoubarevný pracovní sešit 74,- ..........ks



JAZYK A JAzYKovÁ rouuNlKAcE
ilt

6-55

6-56

6-57

6-50

6-60

179,- .......... ks

49,- .......... ks

49,- .......... ks

47,- ..........ks

4Z_ ..........k,

sešit

sešit

7-55-T1: 1 190,- 7-55-S1:99,-

1 89,- .......... ks

Ceskýjazyk 8, učebnice

Českýjazyk 8, 
.]. 

díl, dvoubarevný pracovní sešit

Českýjazyk 8, 2. dí|, dvoubarevný pracovní sešit

opakujeme češtinu v 8. r., 1. dí|

opakujeme češtinu v 8. r.,2. di]

B-71 Cítanka B6-72 Čítanka 6 NovĚ

6-81 Procvičujeme psaní ve|kých písmen

Ceskýjazyk 6, učebnice

Českýjazyk 6, 1. dí|, dvoubarevný pracovní sešit

Českýjazyk 6, 2. dí|, dvoubarevný pracovní sešit

opakujeme češtinu v 6. r., 
,1. 

dí|

opakujeme češtinu v 6. r.,2' dí|

Ceskýjazyk 6 _ různé |icence

6-55-A5:7 990,- {l"SS",&"$; 1 990,- 6-55-T1: 1 190,- 6-55-S1:99,-
Hlruě+ceský 

j azyk 8 - různé |icence

8-55-A5:7 990,- &"SS-e'!; 1 990,- 8-55-T1: 1 190,- 8-55-S1:99,-

8-55

8-56

B-57

B-s0

B-60

179,- .......... ks

49,- .......... ks

49,* .......... ks

47,- ..........ks

41,- ..........ks

a ÉE

7 -56

aÉa

7 -50

7 -60

9,55

9-56

9-57

9-50

9-60

Ceský jazyk

Ceský jazyk

Ceský jazyk

Opakujeme

Opakujeme

7, učebnice

7, 1. dí|, dvoubarevný pracovní

7,2. díl, dvoubarevný pracovní

cestrnu v /. r., L oll

češtinu v 7. r.,2' dÍ|

Ceskýjazyk 9, učebnice

Českýjazyk 9, 1. dí|, dvoubarevný pracovní sešit

Českýjazyk 9, 2. díl, dvoubarevný pracovní sešit

opakujeme češtinu v 9. r., 1. dí|

opakujeme češtinu v 9. r.,2. dí|

9-71 Cítanka 9

mlwé+c".ký 
jazyk9 _ různé |icence

9-55-A5: 7 990,- W"ffit'e1r 1 990,- 9-55-T1: 1 190,- 9-55-5'l: 99,-

mE@ě+c"'ký 
jazyk7 _ různé licence

7-55-A5:7 990,- 7"55""{41; 1 990,-

7-71 Cítanka 7

.KS

človĚr n pŘínoon

HEg61Příro6opis 6, 1. dí| _ různé licence

6.30.A5: 4 49O,- {;t".3#.ďa1; 1 090,_ 6-30-T1: 640,- 6-30.51: 59,-

6-30 Přírodopis 6, 1' dí|, učebnice

6-34 Přírodopis 6, 1. dí|, barevný pracovní sešit

6-31 Přírodopis 6, 2. dí|, učebnice

6-35 Přírodopis 6, 2. dí|, barevný pracovní sešit

7-30 Přírodopis 7, 1. dí|, učebnice

7 -34 Přírodopis 7, 1 . díl, barevný pracovní sešit

mgwé+Přírodopis 
6, 2. díl _ různé |icence

6.31.A5:4 490,_ 6-*.!-ň1: 1 090,_ 6.31-T1:640,_

7-32 Přírodopis 7, 1. díl, dvoubarevný pracovní sešit

7-33 Přírodopis 7, 2. díl, dvoubarevný pracovní sešit

B-32 Přírodopis B, dvoubarevný pracovní sešit

8-3S-51:99,-

74,- .........ks

169,- .......... ks

89,- .......... ks

9-30-T1: 1 190,- 9-3f-51:99,-

14,- ..........ks

13 990,- .......... ks

.......... KS

.......... ks

hEUé+Přírodopis 
7, 1. dí| _ různé licence

7-30-A5: 4 490,- -{ 
-3t'}" &1 I 1 090,- 7'30-T 1: 640'-

6-31-S1:59,-

89,- .......... ks

53,- .......... ks

89,- .......... ks

5J,- .......... KS

7-31-51:59,-

g-32 Přírodopis 9, dvoubarevný pracovní sešit

0-70 Kostra s vazy
7 -31 Přírodopis

/ -35 Prlrooopls

55g64Přírodopis

7, 2. díl, učebnice

7,2. dí|, barevný pracovní sešit

7 , 1. dt _ různé licence

7.31.A5: 4 490,_ 7"á1-ffi,'!: 1 O90,-

človĚr A PŘíRoDA

B.BO

B-81

8-82

Chemie B, učebnice

Periodická soustava prvků (A4)

Chemie B, barevný pracovní sešit

169,- .......... ks

21,- .......... ks

84,- .......... ks

9-80 Chemie 9, učebnice

9-B2 Chemie 9, barevný pracovní sešit

H!ts'@+Ch"'i" 9 _ různé licence

9-80-A5:7 990,- $-#ffi-A'l; 1 990,-

169,- .......... ks

84,- .......... ks

9-80-T1: 1 190,- 9-80'51:99,-

Hpwě+ch..'" B _ různé |icence

8-80.A5:7 99o,- Í*-$#-s'"[: 1 990,_ 8.80-T1: 1 190,_ 8.80-51:99,_



CLOVEK A PRIRODA

6-75 Zeměpis 6' 1. díl, učebnice

6.73 Zeměpis 6, 1. díl' barevný pracovní sešit

nlqg6+Z"'ěpis 6, 1. díl _ různé |icence

6-16 Zeměpis 6, 2. dí|, učebnice

6-74 Zeměpis 6, 2. dí|, barevný pracovní sešit

n|u6+Z"'ěPis 6,2. dí| - různé |icence

6-75-A5:4490,_ 6-75-Á1: 1 090,_ 6-75-T1: 640,_ 6-75-51: 59,_

6-7 6- A5: 4 490,- 6-7S-&'l : 1 090,- 6-7 6-T 1 : 640,- 6 -7 6 -51 : 59,-

89,- .......... ks

53,- .......... ks

......... ks

......... KS

7-75 Zemépis7,1

7-73 Zeměpis 7, 1

nlt06+4šlIltrP|5 /, I

díl, učebnice

dí|, barevný pracovní sešit

dí| _ různé |icence

7 -7 5 - A5: 4 490,- 7 -7 5 - etr : 1 090,- 7 -7 5 -T 1 : 640,- 7 -75 -51: 59,-

7-76 Zeměpis 7, 2. dí|, učebnice

7-74 Zeměpis 7,2, dí|, barevný pracovní sešit

r|drě+Z".ěpis7,2. dí| _ různé licence

7-76-A5:4 490,- 7-7&-41: 1 090,- 7 -76-T1: 640,- 7-76-51: 59,-

8-75-S1:59,-

.......... KS

B-76-S1: 59,-

k<

......... ks

9-75-S't:99,-

0-90 Jak se zachovat, když,,,, učebnice

0-91 jak se zachovat,když.,,, dvoubarevný pracovní sešit

rl&Uě+Juk se zachovat, když..' _ různé |icence

0-90-A5:7 990,- fi-$$-&tr; 1 990,- 0-90-T1: 1 190,- 0-90-51:99,-

6-90 Výchova k občanství 6, učebnice ,l39,_ 
.......... ks

nl&!ó+Vý.houa k občanství 6 _ různé |icence

6.90.A5:7 990,_ ó.9ffi.Á'1: 1 990,_ 6-90-T1: 1 190,_ 6.90-51:99,_

7-90 Výchova k občanství 7, učebnice

tlgě+vý.r'oua k občanství 7 _ různé |icence

7 -***J.eeo,- 7'sn-4"! ; 1 eel,- 7 -eo -r 1 :]:-lll:_!- 39 ll:2?:-

B-90 Výchova k občanství B, učebnice

třuě+Výct.loua k občanství 8 _ různé licence

8-90-45:7 990,_ &.pfl.Á"!: 1 990,_ 8-90-T1: 1 190,_ 8-90.51:99,_

t-*-..,
l9-90 Výchova k občanství 9, učebnice 139,. .......... ks
I

ltlfuě+Vy.nova 
k občanství 9 _ různé |icence

I 9-90-A5:7 990,- $-${}'&"lr 1 990,- 9-90-T1: 1 190,- 9-90-51:99,-

CLOVEK A SPOLECNOST

139,-

1-01 Zákovská kniŽka pro 3.-9' roČnik

3-03 ZKpro3'-9. ročník*oranžová, č|enění d|e předmětů

3-04 ZK pro 3'_9. ročník _ modrá

s-42 Sešit na rýsování 420+ (bí|é |isý)

S-B5 Obal 85 (250 x 360 mm), PP 110

S-A4-V oba| ,A4 na ýšku (300 x 430 mm), PP 110

aa

14

11

.......... KS

.......... KS

.......... KS

.......... KS

.......... ks

.......... ks

14,-

10,-

10,-

JAZYK A JAzYKovÁ rouuN|KACE

0-10 Německá gramatika a zák|ady něm. výsIovnosti 119,_ .......... ks

ruovÁ Šrotn, s.r.o.
Bratis|avská 23d,602 00 Brno
tel.: 545 222286
e-mail: nns@nns.cz
wwwnns.cz

mr
ffi

nns.cz

nnsmtuc

nova_skola_na kladatelstvi



HffiWě+ k nákupu zdarma
Získejte ZDARMA licenční certifikát na aktivaci kterékoli MlUč+
(školní multilicence a žákovské licence) dle vIastního ýběru
na ško|ní rok 2o22l2o23, v niže uvedených akcích k nákupu
specifikovaných titulů pro celou třídu.

Akce je poskytována pouze školám při nákupu na nns.cz nebo u partnerů akcí.
Seznam partnerů akcí naleznete na www.nns.czlakce. Na objednávku připište i uvedený název akce.
Akce p|atí do 30. 9.2022' Aktuá|ní podrobné informace na nns.cz.
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l*ŤřŤri-6

Pracovní sešity Desetinná čís|a; Kladná a záporná čís|a; Dě|ite|nost; Zák|ady 9eometrie; Shodnost
geometrických útvarů, souměrnosti;Z|omky, poměr; Procenta, trojč|enka; Rovínné útvary; Výrazy
a rovnice 1;Hrano|y a vá|ce; Konstrukční úlohy;Yýrazy a rovnice 2;Práce s daty, Úměrnosti a funkce;
Podobnost a funkce úh|u nebo Jeh|anv kuže|y a kou|e.

r*t(i
tr+
5ii
.Á
fif,
hŽí

'*JYE*.É

Pracovní sešit Jak
se zachovat, když...

{-E
ť.ř$ffi

,A'4ýÍ1-S

Pracovní sešity
Dějepis 6,

Dějepis 7,

Dějepis 8
nebo Dějepis 9.

M
f.ttffi
'š4T7t1-C

Pracovní sešity
Chemie B

nebo Chemie 9.

Pracovní sešity Ceský jazyk 6, 1 . a 2. dí|, Ceský jazyk 7 ,

Ceský jazyk B, 1. a 2. dí|, nebo Ceský jazyk 9, 1. a 2, dí|.

1. a 2, dí|,

s\
#{
iv$iL4

F{
{-f

PRA"miNi sEsrr
*'"ó.J"''

.!{;ji,ff;:'I 
"H"{.tr *i

iffi';
b^ffiJ

PŘAcc.Y.!{q'sE5IT

RtoloGÍE.čóvř&^

al

&#
ffi-Y

Pracovní sešity
Přírodopis 6/1, Přírodopis 6/2,
Přírodopis 7 /1, Přírodopis 7 /2,
Přírodopis B
nebo Přírodopis 9.

Pracovní sešity
Zeměpis 6/1, Zeměpis 6/2,
Zeměpis 7 /1, Zeměpis 7 /2,
Zeměpis 8/1, Zeměpis 8/2
nebo Zeměpis 9.


